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 ירבד

 וחרכ לעב ,םודארב ידוהיה בושיה תודלות תא ךירעהל אב

 ביט לעו הללכב ריעה לש המוקמ לע הליחת ותעד ןתיש8
 עיגמ וניא םא ףא ,םודארב ידוהיה בושיה .הב ידוהיה בושיה
 תונושארה םירעה ןמ ןהש -- 'וכו שילק ,ןילבולכ םירע לש ןתוקיתוול

 הייד ותרכזה כ'פעא המודק -- קיתע ידוהיה ןבושיי םגו ,ןילופב
 לרקיעב לחש) ןילופב ללכב ידוהיה בושיה לש ותוחתפתה ןמזל סחיב

 ךושמ היה אל םודאר לש ידוהיה הבושיי םנמא .(ז"טרו'טה תואמב

 ןיעמ ,למע ידב אוה םייקתמ הנש םיתאמל בורק .ןיגורסל אלא הב

 רבדבש אלא ."םיינוריע,ה םע תומצעתה ךותמ ."סיעכהל,, לש בושיי
 אל ,הנממ תולודגה ,הנליוו םג השרוו םג .הדיחי םודאר ןיא הז

 .תובורמו תוכשוממ תומחלמ ירחא אלא ועיגהש המל ועיגה

 ןוצרל תודע ונל שי ,תורחא םירעב ומכ ןאכ ףא ,ךדיאמ ךא
 ישקיבש ,הלא םישנאב וכיפש תוינויחה חוכלו הזעה תפונתלו םייח

 םהל ויה םילגוסמשמ רתוי לודג -- לודג השעמלו הלועפל םיכרד
 .הביבסבש תורייעב ,םדוקה םמוחתב

 תמוצ השמישש ,ןורתיה םודארל היה ,תינידמרתילכלכ הניחבמ

 ןאכמ הכשמנ חרזמ"םורדל ןופצמ ;תירקיעה ןילופב הבושח םיכרד
 ונצפואל רימזוק ןילבולמ ברעמל חרזממו רימדול דע ןרוטמ ךרדה
 אלשו םתבוטב ,ןאכל הכשמש תדחוימ הביס .ולסרבל דע ןויליוו
 ,"םידירי,ה דבלמ התיה ,םשארב תוצרא 'ד יחילשו םידוהי ,םתבוטב

 הפ םייקתנש ,םיילאקיסיפ םינינעל לנובירטה .אובל ושרוה םהלש

 .(תוצרא עברא דעו לטבש ןמז ותואב לטבו) ןילופ תקולחל דע טעמכ

 בושיי הפ הרעתנ םימילשכ יאוול ושמיש קר תוינוציחה תוביסה לבא
 לש וביט לכ"םדוק עבק .םיבר םימוחתב תולודג הארה אוהו ידוהי

 | .ןאכל אבש ידוהיה

 לבא .אקארקל ןילבול ןיב עצמאב ,ןטק ןילופב תנכוש םודאר
 ומוציעב הנכש "םודַאר,ש הזב רמא רבכ "אקארק,ו "ןילבול, רמואה
 ,הזרפה אלל ,ילוא רמול ןתינ .ןילופב קיתווה ידוהיה בושיה לש

 תונושארה תואמב ןילופ תודהי הדימעהש הארוהה ילודג לכ טעמכש
 לש תשרויה ,חורבו ףוגב ,התיח וז תודהי -- זנכשאמ "האוב,ל

 וא ובשי -- וכו תופסותה ילעב ,י"שר ,.ה"מגר זאמש זנכשא תודהי
 ,החסישפ ,טפא ןוגכ ,ןהיניבש תורייעה תחאב וא אקארקב וא ןילבולב
 ןילבולב .ריעה םודַארב בושיה ,םימיה תוברב .טקלתנ ןהימודמו ןהמש

 ,דומלתב ןושאר חסונ רקבמכ בשחנש ימ ,ל"שרהמה קר אל בשי

 דימעהש ימ בשי ,אקארקב ,ןטק ןילופבש ,הדבועה הזמ עירכמ ילוא

 ,התרותו דרפס גהנמ דגנכ (זנכשא לש הרותו) זנכשא גהנמ תורודל
 לכ ךשמש ,אוה קיר רבד אלו .וראק ףסוי 'רל דע ם"במרה ימימל
 .ןילבולבו אקארקב אלא םיירבע סופד יתב ןילופב ויה אל ו"טה האמה

 יבחרב םירבודמה םיידייה םיבינה לכמש ,קיר רבד אל םג יאדובו
 תירבע העבה אולמל ןטק ןילופ ינב לש םבינכ היה אל ,ןילופ

 ןושלה ןיא אולהו ;"שטייט,ה תשוריב תוברועמ תוירבע תוצילמו

 הילא םיכפתשמה תונושלל רבצמ אלא ,עירכמה הקלחב ,תיממעה

 הימונוטבאל לודג ןמיס -- .בםימכח ידימלת לש הובג ןחלושמ

 הביבסבש ,אלפומה טרפה ילוא אוה ,ןאכב ידוהיה בושיה לש תינחורה

 אובמ

 אלא ,היללכל תומוקמה תומש תא תידייה ןושלה המיאתה קר אל וז

 "ןהירוגמ, תומוקמל תובר םימעפ םידוהיה וארק ןאכ :הזמ הרתי

 דחוימ ,ירמגל רחא םשב אלא ,"םייממע,ל לבוקמה ימשרה םשב אל

 .ידוהיה בושיל קר

 קר אל הדמע -- םודאר תביבס לש ןילופ -- ןטק ןילופב לבא
 וז ,תינלופה תודיסחה הדלונ םג ןאכ .הארוה ילודג לש םתסירע
 אתפירח אלופלפב תלפלפמה ,תבהלנה ,תינחורה ,תינדמלה תודיסחה
 החצינ תודיסחה .הבשחמ לש םורמ ימשל הז םע הלועו ,הרות לש
 ,"הזוחה, ,ןילבולמ יברה י"ע : םיינש ידירלע תחא"תבב טעמכ ,ןילופב
 ינימי לש תינומה ןושלב היה ןילבולמ יברה .ץינ'זוקמ דיגמה י"עו
 ,תורודל המייקתנש ,תינלופה תודיסחה לבא ,(טּוצנל) "יאצילג,
 ילודגמ ,ץינ'זוקמ דיגמה ."תינלופ, -- ההכרדבו האצומב התיה
 ,("ם"ירה ישודח, לש הרותב ובר אוהו) תודיסחב ורודב םינדמלה

 לש תודיסחהו ,(יודנל לאקזחי 'ר לש ותדלומ ריע) טפַא דילי היה
 -- ןטק ןילופ שיא ידידלע איה םג ,רבד לש ופוסב ,השבכנ ןילבול

 החסישפ תודיסחו (םודאר זוהמ) החסישפמ "שודקה ידוהיה, י'ע
 .תינלופה תודיסחה לש התומד ,הילעמו ץינ'זוק דיל ,העבקש איה

 אלפומ קידצ ותוא ,החסישפמ םנוב החמש 'ר יברה אב םג ןאכמ

 דע זנכשא ץראב םיזנכשא םע ךלהמו ,גיצנדל רחוס ,חקור היהש
 י'ע -- םבר אוהו ,"םינינפה רחבמ,,ל םישוריפ הצרמ ,םהיעושעש יתבל
 ,רעג :ןילופב םיקידצה יתב בור לש -- וידימלת ידימלתו וידימלת
 ."תורהט ירדס, לעב ."ם"ירה ישודח,, לעב ,'וכו ןיזדר ,רדנסכלא ,קצוק
 תודיסח ;השדח הריצי וז התיה .'וכו "וכו ,"רזנ ינבא, לעב

 :םימש יפלכ תורעתסה םע ,תולדג ךותמ הרות דומלת תכרוכש
 לש זועה ירצבמב םג תונדמלל רבד םש היה יאקצוקה דיסחה
 םינדמל "םייבר, ויה יאדוו .(הנדורגו קלבוס .קוטסילַאיבב) םידגנתמה
 ,לשמל .ובר אל םידיסחה להקב םא קפתסהל שי לבא ,הטילב םג
 תזעונה הפונתה ,תיטנמורה חורה .םרודב םירחא לכ לע רעג ינדמל

 ךכ-לכ םירכינה ,קצוקו החסישפ לש תררחסמה תימגתפה הקרבההו
 תונוכת .ינלופה לופלפב ללכב הדימ התואב םייוצמ ,םהילודג ירבדב

 השדחה תירבעה תורפסב םג הבר הדימב ,ןמז רהאל ,תורכינ ולא
 םא .ןודל 'םעפ וכרטצי דוע .(ץרפ) ןילופמ האציש ,(שידייה וא)
 היה אל -- ןילופב יוגהו ידוהיה ןיב התורכה םוהתה לכ תורמל
 .וללכב ףונל ףתושמה והשמ .הז זעונ לכשומ יוליגב

 ידוהיה בושייה תא סופתל ונל שי ךכ ינמוד -- היה הזכו הזכ

 -םיינש ךשמב ריעה םודאר תא שבכו ,'וכו החסישפ ,ץינ'זוקמ אבש

 תא םודאר ידוהי ושבב ןכא יכ -- "שבּפ, יתרמא .תורוד השולש

 .םודאר

 ,םיילָאקול ויה הלא םיאלפ יכ םאו .םיאלפה דחא הזש יל המדנ
 ןויזח ךכב תוארל שי יכ דע ,תינלופה תודהיל םיינייפוא הכ םה ירה

 תוארל ,םודארב םירבדמ ונאש העש .םיאלפ ןויזח הז ירה פ"כע .יללכ

 חותיפ לכ לע ,הזכ רצק ןמז ךשמב ,םוקמבש תודהיה הררתשה דציכ
 .הכאלמה לע םג המ"תדימבו ,תשורחה לעו רחסמה לע ,תירקיעה ריעה



 .(שיא 34) םוקמה יבשויכ םידיחי םידוהיב רבודי דוע 1812 דע

 רבכ 1838-ב .(16.5% םהש) םידוהי 413 ונמי רבכ םינש שלש רובעכ

 ןמזה לכ םייקתמ הז זוחאו ,היסולכואה ןמ שילש ידכל םרפסמ עיגמ
 ,זועו הפונתב הנשל הנשמ הלע אלא םייקתנ אלש המ .דמשל דע
 םיבחרנ םירעש החתפש ,םוקמה תודהי התליגש הריציה חכ הז
 ילעופ) םירחא לש םתסנרפל םיבחר הלכלכ ירעשו ,המצעל הלועפל

 .(םייוג םבור בור ויה תשורחה

 םידוהיה ונבש םיתבה רפסמ דמאל םדא אובי םאש ,קפס ןיא

 םייוגה ; םידוהי ידידלע ונבנ םיתבה בורש .ול הלגתי יאדו ,םודארב
 יריעה, ארקנש המ וא ריעה לבא ,םיילפכב םידוהיה ןמ םיבורמ ויה
 (יקסמור'ז כ"חא) ןילבול בוחרל ביבסמ םילודגה םייזכרמה תובוחרה --

 םיתבה .(םירברפב ובשי םייוגה) תידוהי התיה -- 'וכו הבולאוו
 םיתב ילעב ידי ישעמ ויה (הקורַאשו יקצאיראמב) רתויב םיראופמה
 .תשורחה השעמ הזמ לודגו .םיידוהי

 תורפתה ,תורלדנסה ,היחיפס םע דחי התיהש ,םודארב תואקסרובה

 ,השראו ירחא ,ןילופ לכב הינשהו ריעה לש תירקיעה תשורחה ,'וכו
 המע האב הז ירחא דימ לבא .םינמרג המכ ידידלע הנושארב הדסונ
 םלועה תמחלמ ינפלש םינשב רבכ .הכורבה תידוהיה המזיה הכורכ

 םימיב לבא ,םידוהיה לש ,תורועל תשורחה יתב בור ויה ,הנושארה

 תיסורה הפוקתב .םיידוהי םלוכ טעמכ ושענ ,תומחלמה יתש ןיבש
 ייה םיפינסו ,ןיברחל דעו תיחרזמה היסור יבחרמל דע רחסה עיגה
 טשפתנ (רגסנ חרזמהשכ) תינלופה הפוקתב .בוטסורב םודאר ינבל

 התיה ןיידע הזב םא לבא .הצקל היצילגלו ה'זרומופ ,ןזופל רחסה
 תוישעת ריעב ומייקתנ הנה ,םייוגו םידוהיל תפתושמ הישעתה תישאר
 תשורחב ודבעש םילעופה רפסמ ידכ ןהמ א"כ וקיסעהש) תולודג

 : םידוהי ידיב אלא ורצונ אל ןרקיע לכש ,(הלעמו שיא ףלאכ ,תורועה

 יתב 2 ; ('וכו תוניברוטל ,םירוטַאידרל ,בויב תורונצל) הקיצי יתב 6

 םיידוהי .הלוכ ןילופב םידחוימה ןמ ,הניסרחלו הקימרקל תשורח
 ירמסמלו ,םידיבלל ,םילפקתמ םיטיהרלו ץעל תשורחה יתב םג ויה
 .(הירוקיצ) שלועל ידיחיה תשורחה תיב םגו תימיכה הישעתה םג ;ץע
 תיב לש לודגה יתישעתה זוכירה היה ,ונימב דחוימ ,ילכלכ אלפ
 דימו ,םוקמב ידוהיה בושיה לוריג תישאר םע טעמכ לחהש ,ןמרקב
 לש הרוש ומקוה ילריפ רברפב .םילודג םידממל חתפתנ הו ירחא
 ,םיסירג תנחט ,ןילופב הלודגה רוטיקה תנחט :ןוגכ ,תשורח יתב
 ר'חיב ,םיחמצ ןמש קוקיזו רוצייל דב"תיב ,זרואל ףוליק תנחט
 חכב םינבל רוצייל ןבלמו .םירמסמל ר"חיב .םייאלקח םירישכמל
 .רוטיק

 תורפתה :הנטקה הישעתב תוחתפתה הלח הלודגה תשורחה םסעו
 ; תידוהי הלוכ התיה תיטרדנטסה תוטיחה ;םידוהי ידיב הלוכ התיה
 היה טלחומ בור .הבושח תילכלכ הגרדל ועיגה םיחמומ םידוהי םיטייחו
 םידוהי ידיב התיצחמ התיה תורלדנסה םג ;רשבה עוצקמב םידוהיל

 םיפואה תיצחמכ םג ; (ריעל ץוחמ הזב םג ובשי םייוגה םירלדנסה)
 ,תורגנה .תוחחפה ,תונוורפה עוצקמ םג בורל ויה םדיב .םידוהי ויה
 ,תונעשה ,תופרוצה ,ץעה תוטרח ,(תופכואה) ,תונעצרה ,תורפרה
 .קבדהו ןובסה תישעת ,'זנוטרקה ,תוכימשה תישעת ,תועבצה .תוגגזה

 םינולגעהו םילבסה ויה םמצעל תודמעמ .'וכו "וכו תונוליו ,תורנ
 רחאלש םינשב .(ז"עלב עקש'זָארד -- בצה תבכרמ ילעב) םיבכרהו

 ?םיקוח, םיאיצומ תונוטלשה וליחתהשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ,םיינוריעניב םיסובוטבא וגיהנהו ,ינכט לולכישל וליאכ ונווכתנש

 .םיסובוטואב תולעבלו תוגהנל -- שדח עוצקמל םינולגעה וסנכנ

 "םרח,ה ידימ תושק תאשל םיבכרה לע םג לטינ רתוי רחואמ
 .םדגנ ןגרואמה

 תונשב דוע .םיידוהי ,ןלוכ טעמכ וא ,ןלוכ ויה תויונחהו רחסמה
 תרזעב קר .היסור םע רחסה תא םדיב םידוהיה וזכיר 0

 ינפל .םינלופה וסינ יולגה וא יומסה יתלשממה רזעהו "םרח,ה

 ףאו ,ריעה זכרמב תוראופמ תויונח םיקהל ,הינשה םלועה תמחלמ
 ...דע ,עוטנ רוקעל וחילצה אל םה

 אנ"ןנובתנ .ריעב םידוהיה לש יבושיה וחוכ לע והשמב ונדמע
 .ריעה ינב לש ינחורה םלעפב העמק וישכע

 .םידיסחכ םבור ,וניארש יפכ ,ואב םודאר תא ובשייש םידוהיה
 .הליחתכלמ יעבט םהל היה לביטשה לש דוגיאהש ,רמול יואר ןאכמ
 .הנושארה המחלמה ינפלמש םימיב דוע בצמה היה ךכ םנמאו

 וא) רעג-קצוק-החסישפ לש וז םא ,ץינזוק לש וז םא תודיסחה
 הנומאה לש החוכו .רבכשמ תשבוגמ התיה .,('וכו ןיזדר ,רדנסכלא

 ושמיש לוח לש םימיב .דיחילו םעל תּויח לש חוכו םייח חוכ היה
 דומיל לש תומוקמ -- תושרדמה יתב םע דחי ,םימי םתוא ,ךלביטשה

 םיגהונ ויה ,םייטרפה תושרדמה יתבבו םהב םגו .םירוחבל הרות

 ,דכו החנמ תעל םא ,הליפתה ינפל םא ,"רועש, תבשב דומלל
 ,הניטה םג ;םידוביכל םגו תורכיהל ןודעומ ןיעמ שמיש לביטשה

 אל אפוג ריעב "םייבר, .רתוי םיקזח ןאכ ויה ,תידדהה הבהאה םג
 ,המחלמה תונש לבא ,הרייעה"תב ,תירפכ התיה העבטמ תוקידצה ,ויה
 ןמע ואיבה ,ללכב תדה חכו תודיסחה חכ תוטעמתה ןמע ואיבהש

 המכ ,םיסורה ידי-לע תורייעה ןמ םישוריגה תמחמ ;ריעל רחא דצמ
 ג'זבולאיבמ ריאי אגרש 'ר תא םשארבו ,םילודג תובא יתבמ םייבר

 ,ץי'זדוממ לארשי 'ר תאו ,לודג תפומ לעבו ןדמלו קידצ ,הכומסה

 ,הלא ורטפנשכ םג .(םסרופמה ץי'זדומ תיב יבא) לודגה "ןגנמ,ה
 -ג'זבולאיבמ) ילסוי 'ר יברה ,(רמירפ) ילהשמ 'ר יברה ריעב וכישמה
 ץי'זדוממ ילקעי 'ר יברהו (חקור) ךלמילא-רזעלא 'ר יברה (קצנוק
 .םע ינומה וזכור םביבסש ,(ל"נה םסרופמה ץי'זדוממ יברה יחא)

 לזכרמל זוחמ ריע קר אל התיה איהו ,םודאר התכז לבא

 ,תיתדה ןויצ תביח ,המ"תדימב ,הדלונ םג םודארב ; םילודג תודיסח

 תא ,םימי םתוא ,גצייש ימ .תינידמ תונויצל תודוסי וחנוה הבו

 ,ריעה לש הבר זא היה ,רבילהומ לאומש 'ר יברה ,ןילופב תונויצה

 לארשי 'ר ,םוקמב םיירבעה םיליכשמל ןירשימב הלחנתה ותשוריו
 ,טחוש םנוב 'ר .טנמאיד םולש 'ר ,ןמסייו יטומ 'ר "גלפומ,.ה ,לקנרפ

 ,לקנרפ לארשי רטפנש רחאל .טילבטקשומ יטלפ ,יקצשוב ץרפ

 וירבחו אוהו ,לאיחי ונב העונתה שארב דמע ,הרובחב היחה חורה

 לאיחי .קספה אלל זאמ הומייקו העונתל שדוק םהייח ושע םיריעצה
 סוניכב ,1905 תנשב ,ופתתשהש ,ןילופב םידיחיה ןמ היהי לקנרפ

 תורעתסה תונש ויה ,הירחאלשו וז הנש .ןיקשיסוא .מ .מ םעטמ ידוסה
 "'םיתבוש, תוצוחל ואצי םודארב םג .ןילופב תיטסילַאיצוסה הכפהמל

 לכ הללגב הקתושש טעמכ םירחא תומוקמב םא לבא ,םינכפהמ

 םתוא :הדועמ תונויצה התבש אל םודארב .תירבעלו תונויצל הלועפ

 -לאינולוקה תולעב ןעמל םינויצה תא םיתחהל םירוחב ואצי םימי

 םתלועפ חוכב ; (םיטסילאירוטירטה תלועפ דגנ) םינויצה תושרב קנב
 שדוק וייח השעש ,םודאר לש "הדוהי ןב.. ותוא) ןמלימ שובייל לש

 יפב :תירבעה ןושלה הצרפ ,םירחאו (ירבע רוביד לש וז הרטמל
 הימיל דע ,תידוהיה םודאר המייקתנ ךכו .תוצוח שארל רעונה

 רפס,ה ימיב .ןילופב תרחא ריע לכמ ילוא ,תינויצ ריע ,.םינורחאה

 לכ טדנמה תלשממ ידי לע ולעננשכ ,ןילופב רלטיה ימי ברע ,"ןבלה
 האצמ -- יתלשממה םרחה רבג אפוג ןילופבו -- הילעל םירעשה

 ליבשב "סיעכהל, העבצה ידי-לע ,אצומ הקנחנה ידוהיה תאחמ םהל
 תוצעומבו הליהקב ,םיטסינומוקהו דנובה לש םג םינלאמשה םיטנמלא
 העשל"האחמו הז ןיממ םיגלפומ רבשמ ימיל טרפ לבא .תוינוריעה

 ,ןגרואמה יטסילַאיצוסה לעופה םג .תירקיעה הטילשה תונויצה התיה
 הז ןיאו .ןויצב המצע תא הרשקש ,העונתב ןגרואמ לכ"םדוק היה
 םידיסח ,190971908 תונשב דוע ,ולע םודארמש "יעבט, אלא

 רדנסכלא ידיסחמ .דבכנ דיסחו ןדמל ,רישע הלע .דחאכ "םינוליח,ו
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 ןינבל םיפתוש ושענש םיצולח ולעו .ןיגריוו ישטיא םהרבא 'רכ

 יחרזמה-לעופה ינוב ינושארמ םהמ ויה .המודכו לאומש"ןג ,הינגד

 תא וחתפש ,"105,7ה ןיב : הזמ "הנובו ללוס, ינושארמו ,הזמ ל"אב

 /ומירדןס ינפל דוע .הנושארה םלוע תמחלמ רמג םע ,תישילשה הילעה

 תוילעב רבדה אוהו (ליכשמה רעונה יבוטמ) ריעה ינבמ 65 ויה

 םודאר ישנא ילוא םילוע םרפסמל סחיב םא ,ןכדלע המתנ אל .תואבה

 דסונ םודארבש ,םג אלפתנ אל .ןילופב תרחא ריע יאב לכ לע ץראב

 םלועה תמחלמ לש המוציעב ,ןילופב ןושארה הרשכהה ץוביק ילוא

 .1918 תנשב דוע תירבעב הזחמ ןאכ גצוה ידכב אלו ,הנושארה

 הבושיי רקיע .םוקמה לש וחוכ היה רכינ תרחא הניחבמ .םג

 םימכח לש הרוש ריעה הדימעה כ'פעא ,ידמל רחואמ םודאר לש

 ונא םא ףא .הרבעמו ןילופב קחרה ומסרפתנש .עדמ ישנאו םירפוסו

 ןיוראד םע חכוותנש יולה ילתפנ ותואכ ,הדוזיפא ןמ םימלעתמ

 םירפוס ונל םייוצמ ירה ,ןמרבילכ ץוחה ןמ ליכשממ וא ,וייחב

 רידההל ץורחו דוקש היהש ,(ןייטשנרוב) ךאלמ ליריאמ ותואכ םיידיסח

 ; (הברה דועו ,ןתנ רוא ; שדוקה תרבחמ רוציק) הלבקו תודיסח .ירפס
 תא םגריתו זיעהש ,גרבנזור לדיא 'רכ הזעה לעב םכח ונל יוצמ
 םירפס רבחמו קהבומ ידומלת רקוח ;ותומלשב טעמכ ,תירבעל "רהז,,ה

 קינטולז היעשי 'ר היה ,הקיטסיצילבופבו רולקלופב ,ינרות רקחמב

 םיק ץעוי 'ר תא םג בשחל ונל יואר אמשו .ריעב בשי וימי בורש
 תראפת, ,"ידוהיה תואלפנ, ."שדוק יפרש חיש, לעב) קיטישפמ שידק

 .?ריעה ישנא לע (דועו "םינינפ רחבמ, ."םיקידצ לוק,  ,"ידוהיה

 דלונ םודארב .םודַארל רברפ ןימכ אלא קיטישפ התיה אל ףוס"ףוס

 רי'ד ,ןילופב ורודב תוימש תונושלב םיגולוליפה ילודגמ דחא לדגו
 לקנרפ לארשי :ריעב הירוכב הנתנ הלכשהה םג .גרבנייו קחצי

 תידוהי הלכשה לעבו ,תינלופו תינמרגמ ,קהבומ םגרתמו רפוס היה

 רקוחו י"א  ףרגואיג ,ןמלוו לדנמ םחנמ םג לעפ םודארב .הבחר

 דומלתהו ארקמה רקחב ולשמ ךרדילעב ,יליכשמ"יטסילַאנויצר

 יוארה ןמו .(דועו ,"ויתונויזחו והיעשי תפוקת, ,"הדגא ירתסמ,, לעב)

 ,רפמופ (ףלודא) םהרבא ר"'ד ,םחה םינמזב אלפומ דחא ןאכ ריכזהל םג

 םיליכשמה לע עיפשהו דודיע ןתנ טעמ אלש ,ינרות ליכשמו אפור

 .וירבחו לקנרפ לארשי 'רכ ריעב

 ,םיבושחה שידיי ירפוס ,רתוי רחואמ ,ואצי םירחא םיגוחמ

 השמ ררושמה :רפסמהו ררושמה ךאלמ ביילו ,רפסמה אלדרפ עשוהי

 .דועו ,ןייטשלקניפ ואיל טסיצילבופה-רפוסה ,רסיג דוד

 םינותעה .תינלופ םג תצקמבו שידייב .ריעב התיה תרכינ תונותע =

 רעצלעק רעמאדאר, ,"גנוטייצ רעמאדאר, :ויה שידייב םייעובשה
 ינלופה ןועובשה ןאכ אצי ."עמיטש רעמאדאר, ןכמ .רחאלו ,"ןבעל

 ןויסנ השענ ריעב .םיטנדוטס ידידלע רקיעב םייקתנש | ,1זץטוחה*

 .ןמכיירטש ידי לע שידייב העובק תיתורפס האצוה דוסיל םג

 .הקדצ ילעבו םיירוביצ םינקסע לש םקלח תא םג ןאכ חכשנ לא

 ןויזח םה ,(ילשטיא) ויחאו (לאנתנ) ויבא ,ןמרקב ןבוארכ םישנא

 םישגפנ ונא .הריקח דוע ןועטש ,ונימב אלפומ ילַאיצוס-ישונא
 הלכשה תישאר לש תופוקתל ילוא דחוימה ,ירוטסיה סופיטב ןאכ

 םיריקנבה תחפשמ ,הניוב םייחטרוו ןושמש 'ר  ןוגכ םיסופיט)

 ימיב םיאצומ ונאש םישנאה גוס הז .(ןוסלדנמ ימיב ןילרבב גיציא

 ןמרקב ןבוארש ,רוכזנ פ"כע .םיעודיה "היבוט ינב,ב הארנכ ינש תיב

 לש ,ידוהיה םילוחה תיב לש םנינבב עייסש וא הנבש אוה ,דבלב

 ,שמישש אוהו 'וכו לודגה תסנכה תיב .םימותיה תיבו םינקזה בשומ

 .םיישיאו םיירובצ םיכרדב ,תונוטלשה ינפב רשוי ץילמכ ,םינש ךשמב

 ריעה האיצוהש ,ונימב דחוימ שיא דוע ריכזהל ןאכ יוארה ןמו

 ןויזחכ ריעה ינבמ קוחר רבד היה אלו "דמושמ,ב רבודמ .םודאר

 אוהש ינמודש ,ונימב דחוימ "דמושמ, ונינפל ירה כ"פעאו .הזה

 ךולב .ךולב ןאיל ןווכתמ ינא .עודיה ןוסלווכ לע םג הברה הלוע

 ,גלפומ רישע היה רפוג קר אל ,הנוילעה הגרדמה ןמ ןלכלכ היה

 הז םעו ,הז עוצקמב הלעמב םינושאר םירפס לש רבחמ םג אלא

 יבחרב ןיטינומ ול ואיצוהש םיגלפומ םיילסרבינוא תונויער לעב

 לכב בושחה לבא .גאהב ןוילעה ד"היב דלונ וחוכמ רשפא .םלוע

 אסכ ןימכ אלא השע אל וליאכ הבשחמבו השעמב וחוכ לכש ,הלא

 ' הז .םלועב תודהיל ללכב םא ןילופב םא .םידוהיל רזעלו הלועפל
 ידירש לש רפסב בוט ןורכזל יוארו אלפומו ,"ןפוד אצוי, ןויזח

 .ריעה תודהי

 ימ .?םידוהיה היבשותל תינלופה היסולכואה סחי היה המ
 םצעתמ בושיי וינפל הארי .תוירוטסיהה תוריקסה תא ארקיש

 טעמ המו תתל ידוהיה היה בייח הברה המ הארי אוה ;"וינישב,
 הרצ התיה אל םודַאר תרצ ,ןכא .ומצע-לש"ויסמ תרומת אוה לביק
 ןויצל יוארש רבד ךא .ןילופב לארשי ללכ תרצ התיה וז :הדיחי
 םרגג ,הלעמלמ התסה ףקותבשכ ,1936 תנש דעש ,הז ילוא אוה
 ,םודארב הרק אל ,ילכלכ םרח לש םימי ועיגהו קיטישפב םורגופ

 .השק תורגתה השעמ .197ה האמה תישארב שדוחמה הבושיי זאמ

 לע המיא ליטהל ויה םייושע ,םידוהיה םיפתכהו םידוהיה םיבצקה

 דאלב אל םא -- וייח תא ידוהיה יח ללכ ךרדב .םיערפתמו םיאסש

 אוהו ,ותונתלעפבו ודוחייב -- רוכישהו "חצור,ה יוגה ינפמ דחפ

 עדי :"תויַחלו תויחל, ,ותא רוחסלו ינלופה לא ךרד אוצמל עדי
 םודארב הרק היתודלותב םעפ קר .ומחל חיוורהל תוליסמ אוצמל

 תינש םיסורה וסנכנשכ ,ריעב היסור לש הנוטלש ףוסב :ארונ השעמ
 השולש ולתו ,(1914 תנשב םינמרגה ידי-לע םדוק ושרוגש רחא)

 יחא ,ילבייפ 'ר אלפימה קידצה תא :עשפמ םיפח םיקידצ םידוהי
 לש מ"רה לש ויחא) יכדרמ יבצ וסיג םע דחי ,רדנסבלאמ יברה

 בורק ןמזייא בקעיו (ץיבקנס .ה.ח םילשוריב "תמא תפש,  תבישי

 הל אצמש םשכ ,ריעב םינש הברה דוע דהדיה הז השעמ .ותחפשמ
 ,ןילופ תודהי לש ןורחאה ררושמה לש ותרישב דה ,םינש רחאל

 םגרת) "אבא תיב. ורישב ,(םודארל הכומסה בוחיל'זמ) ררל לאיחי

 (* .(181-180 'מע ,ו"שת ,רצלמ ןושמש

 לָּכ םֶדֶא םּושְל /  ַעּודָי דּוע הָיָה אל ויָיַחְּב ּודוַעְּב - - (*

 / הָכְרְּבל ו יִלְויִפ 'ר לַצ הָּבִסומ / הָחיִשַה -- "יִּתיִמָאָה לְרֶּג

 .ַעּובָשַה הָוְּב לָח ילָש "טיִצְראָי,הָש

 םג תּּבַרְל / | ,ושְכַע ומְּכ ּורָכּיז דּוע ןאָּכ בֶסָּמַה לֶהְקַה לָּכ

 חמש רָדְנַסּכְלַאל עסָנ אוה / םיִנָש יִנָפְל ,דָלָי ידוע .יִחֶא

 : םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ םֶש ותואְרְל הָכְזְו / "לַאְרְשָי

 ןִּמֶש רועש אלְּב בוטַהְו / בֶקְזְןיִע םֶניִצְש תואָּפַהְו ןקֶּזה

 תיִלַטַה / תֶלְּדַה לּומ ,ּומיִקֶמ רֶמיִמְלַאָה יִרּוחַאִמ / .לָהַה םִיְניִצָה

 םֶלּועָה תֶא ויְניִעְּב תּואְרל אלְש / ,תֶלְשְלֶשְמ ויָנְפְלַמ ושאר לע

 | .רַתּויְו הָצֶשְּכ הָלַפְתַּב ָּב דְמעְו / -- ביִבָּסִמ
 .בוט גַחְּב ּוכְרֶבְל / רטּוע ותּוא םיִדיִסָח רָו הֶלְפִּתַה רַחַאְל

 תֶצְק יִרָה -- דָבְלִּב אוה יִּבְרָה לָש ה/ ויִחֶאְ-ְןֶבָש יִּפלַעְדףַא יִּכ
 הָנַכְמ יִּבְבָה / | .םיִצְדּוי רֶבְּכ ּותָשְדָהּו ותָלְדֶנִמ תֶצְקִמְּב / םיִדיִסַח
 ,ריִדָּנ-הַמ ורוּבדו תָמָאָּב קמוש אוה / ריִדָתְו - "בָהְו הפ, ותוא

 םיִרָכוז תָע אָרּומַה / ליִּפָכַמ הָו - הָיָה אּוה הֶוָּבָש םּושַמּו

 -יִשָּמ קתָּנְש הָו אוה יִמּי ,תֶוָּמַה אָּב / ,בּוטַָה בב ,ויָלָצ ףיִא

 ! ףּוטָחָּב .הָרַהְמַּב .םאְתַפ ּךֶּכ ויָיָח לָש / ליִתְּפַה

 ב



 הגרהנש ,הקנחנש ,התמש ריעל ןורכזי-רפס אוה ונינפלש רפסה

 םידוהי ,םידוהי 30.0007כ ,הידוהי תדמשה ינפל ,וכלהתה ריעב .'וכו
 תשורי לוע הוואגב םיאשונ ,השעמיילעב .סוחיזילעב ןילופ ינב

 תורודל תושדח םיכרד םיללוסו ,'וכו זנכשאמ ,ןויצמ ,יניסמ תורוד
 םצעב ,הלועפ חוכו םייח חכ םיאלמ ,םירע םישנא ; קחרמב -- םיאב

 הנהו .השעמ תולדגלו הזתניסל םהישופיח םצעב ,השדחה םתורעתסה

 ,המדאה ןטבמ -- תיממעה הישעמב ומכ אל ךא ,יאדמשא םהילע הלע

 תורודה לכ לש םיחצרמה לודג םהילע הלע .זנכשא ץראמ אלא

 םתיאש ,םינלופה םינלבחה םיללועמהו ;המדאה ינפ לעמ םדימשהו
 ומק .םיבורקו םיקוחרכ .הנש ףלא ימיכ םידוהי וז ץראב וכלהתה

 -תיב תא ,ראופמה תסנכה"תיב תא -- ןורחאה דירשת תא ותירכהו
 תא וצתנו ןבא לעמ ןבא וקרפ ןימלעה"תיב תא ;לודגה שרדמה

 ריעה יכ ,אובי רודל ריכזי רשא םוקמב דוע ןיא רבדו ,תובצמה
 לש ריע ,תידוהי ריע הנושארו שארב הנש האמ ימיכ התיה תאזה
 .תידוהי תולדג לש ריע ,חורבו רמוחב תידוהי הריצי

 ידוהיה בושיה לש הירוטסיה רפס תרוצב דע"לג תמקהל ןויערה =

 ,תוערה "'תורושב,ה תועיגמ וליחתהשמ 1945 תנשב דוע הלע ,םוקמב

 ומק ןורחאה רודב קר .!רמוחה אובי ןינמ לבא ...רורב היה לכהו

 .בושיה תישארל םירבד"ןורכז תולעהל וסינש ,ריעה ינבמ םידמולמ

 תידוהיה תונותעב עייתסהל ןכ-לע היה ,עבטה ךרדמ ןושארה ןויערה

 תועידי-יחדנ ץבקל יתלחתה ל''ז לקנרפ לאיחי 'ר לש ותצעב .ןילופמ

 תידוהידתינלופה ,('וכו ץילמה ,הריפצה) תירבעה תונותעה ךותמ

 ובור .ןהינימל תוידפולקיצניאה ךותמו | (,)וזק6ח<8ה" = ,|2ז861/18* )

 תצקמבו םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב היה יוצמ הז רמוח לש

 לקנרפ דיב .ביבא-לתב (םידבועה תורדתסה לש) "םודאה תיב,ב

 ותיילע םע ןתולעהל קיפסהש ,ותונקסע תונשמ תודועת ורמשנ ופוג

 ,םידיחי םע םג ורמשנ םידדוב תונורכזו תונומת ;ו"צרת תנשב הצרא

 ,םרב .המחלמה ינפלמ תולעל ומידקהש ,היריעצו ריעה ינקז יפב
 םג ךא .םילודג םימי בושיל ועיגה הנהו .הכאלמב םישוע ונא דוע
 הננוכתנש ירחא םגו "קתינ,, םיפוצה רה לע םירפסההתיבו ,המוהמ ימי

 םייתניבו ,הנידמל ץוחמ הירפסה לש חטשה ראשנ ,לארשי-תנידמ

 הרחבנ םנמאו .?יתמיא -- וישכע אל םא,ש רורב השענו לקנרפ רטפנ

 םא ,רשפאש המ ףיסאל תנמילע הצרמנ הדובעב הלחוהו ,הדעו
 ,םימי םתואב ועיגה ,ונלזמל ; הפפלעבש םירבד םאו בתכבש םירבד

 ,ץרמו העידיו ינויכרא רמוח םג םתא ואיבחש ,ריעה"ינבמ םישנא םג

 בלשל הסנכנ הדובעהו .רבדבש שדוקמה ךרוצה תשגרה לכה לעמו
 .שממ השעמ לש

 ץבקל גרבנטור עשוהי 'רגמו יקצַאש ר"ד ולחה ב"הראב םג

 ותומ ללגב ,הדובעה הקספנ רשאכו ןורכז רפס ןעמל ירוטסיה רמוח
 ,לארשיב םודַאר יאצוי ןוגרא ידיל רמוחה רבעוה ,יקצאש ר"ד לש

 תאצוה לש הלודגה המישמה תא הקירמאב םודאריינב וליטה ּוילע

 .םדי אולמ הל ונתנו ,רפסה

 תילעופה תונותעב קהבומ רפוס ,ןייטש .ש .א רמ רחבנ ךרועכ

 םג חכש אלו .וייחב תועונת ילוגלג רבעש ,ץרמ לעב שיא ,ץראב

 ,בורל םירופיסו םינמור םסריפש ,זירזו ריהמ רפוס ; אתוקניד אסריג
 הריאשה שאה ,הבירמ שא) ירוטסיהה רופיסב הבר ודי התיה דוחיבו

 דצמו ,תודהיבש םלוע תורה תופוקתמ ('וכו ,רותרא רבחה ,רפא

 ונימיב הלחוהשמ .בושייה תודלות לע םייתדועת םירוביחב םג רחא

 ,תודחכנ םירעל ןורכז יצבוק תאצוה לש הלודגה סוניכה תדובעב

 ורישכהש אוה הז רבדו ,םיקהבומה םיכרועה דחא ןייטש השענ
 -יבועב ןייטש סנכנ םנמאו .ונריע לש ץבוקל ךרוע םג תושעיל

 רפס ודי תחתמ איצוהל חילצה םיברה וגיגהו וחרט לכבו ,הרוקה
 ידוהיה בושיה תודלותב בושח ךבדנ ילוא שמשי דועש ,לודג תודע

 םתדובע תא ןייצל שי ןאכו .הדובעה עצמאב רטפנ ןייטש לבא .ןילופב
 לבייל 'חה הדעוה ריכזמ לש דוחיבו ,רפסה תדעו ירבח לש הרוסמה
 רמג ידיל ,הבר הדיקשב ,ואיבהו המישמה תא ומילשהש ,ןמטכיר
 .רפסה תספדה

 ,בורקמ רפסה תא ךירעהל ,הכאלמה רמג םע ,תעכ םיאב ונאשכ
 .םיצור ונייהש תומכ ,לכב תעדה תא חינמ ותוא אצמנ אלש רשפא
 תכירעב םג לבא ,הדעוה תושרל יוצמ היה רמוחה לכ אל יאדוו
 רתוי דיפקהלו ,תורזח עונמלו רתוי קדקדל יאדוו היה ןתינ "יוצמ,,ה
 ירה ,ונמצעב תעכ םיריכמ ונאש "תונורסח,ה לכב ,םלוא .רדסה לע
 השגינש העש ,םדוק הדעוה תדימע התיה המ תעדה לע ןתיל ונילע
 יוצמ לגה רחאל המו ,הלודגהו הברה הכאלמל טעמכ תוקיר םידיב
 ןאכ הלעוה אלה .ןוקית םינועטה םיטרפה לכב .תעכ הדיב לעופב
 לעמו .םינשב האמ תב ריעל ורבוחש ,םיבושחה תודעה ירפסמ דחא
 תועמדה רצואמ שדוק תכאלמ ,ןורחאה ריעסמה קרפה תא רוכזנ לכה
 .באכהו

 ,טרגטוטשב אציש רפסב ספדנ ,הליהקה ןברוח לע רמוחה תיצחמ

 םרורחיש רחאל ,םש וזכרתנש ,ריעה ידירש ידי"לע ,1948 תנשב דוע
 עשוהי "רגמ :ויה רפסה יכרועו רמוחה יטקלמ .זוכירה תונחממ
 .רנב'ז בקעי .ןמטכיר לבייל ,ןמטוג קרמ ,גרבנטור לחר ,גרבנטור

 המצעל האלפומו הלודג הדובע .ףרודזיירג דודו ןמרוק לדוג 'רגמ
 ויה ןכ ינפל םינש שולשכ דועש רכזנ םא םג המו ,.(דומע 277 תב)
 !ןדבאלו דמשל ,חבטל ןאצכ םילבומ הלא םישנא

 םירזפתמ .טרגטוטשב זא םבור ואצמנש .םידירשה וליהתהשכ
 רמוחה רתי רבעוה ,(הקירמאל םא ,.לארשיל םא) םילועו םיאצויו
 ,האושה ילוצינמ תויודעה תייבג רקיעבו הז רמוח .ץראל -- ראשנה

 ונריע"ןב ידיילע שידייל ןאכ םגרותו ,תינלופ ובור הליחת בתכנ
 .ונינפלש רפסה ךותב עקוש ןאכו ,הלופעמ ל"ז דרובסייוו קחצי

 קופה אוה ,טרגטוטשב םודאר ינב לש "זכרמ,ה לע קרפה
 יקחפ ןיב אלפנה קרפה םג אוהש רשפא לבא ,רפסב ןורחאה
 ץרמהו ןוגראה תאו תואלפומה תולועפה תא וארו ואצ .רפסה
 לע יפ !לומת דוע הצחמל םיתמ םישנא ,הלא םידירש וליגש
 ךוניחל רפסדיתב .תוברתו רובצ תודסומ לע !ןאכ רבודי אל המ
 ,דעסו הקוסעת ,הקפסאו תואירב יתורש ,הבישי ,יעוצקמו יללכ

 םיעוריא ,תוילקיסומ תועפוהו הלהקמ ,וידרב םירודיש ,טרופס

 (סופד םדיב תויה דע) דייבתכב שידייב תונותע םוסריפ ,םייתד
 תימונוטבא הרטשמ ,ןורכז רפס תאצוה ,סופדב -- ןכמ רחאלו

 ןלחינש תודסומ ;םיניירבע תטיפשל ןידיתיבו רדסה לע הרימשל

 ; םייתכלממו םיירובצ םינוגראו שוביכה תונוטלש םע ןתמו"אשמ
 ןיא הלא םירבד ,לבא .דועו דועו ,הפנע תיצולחו תינויצ תוליעפ
 םישועה וכרוביו םהילע םמותשהלו אורקל שי .לכורכ הפ טרפל
 לש הליגר יתלבה תוינויחה לע ,וז האלפומ תודע םמותל ולעהש
 | .םלוע ןורכזל ,בתכה לע -- תיצאנה"תפותה ילוצינ

 ץנירג .מ .י ריד ב"כשת טבשב ,םילשורי



 רבלק יקרפ />א

 םודאר ידוהי תודלות / רבכג מם נ ריד

 .א

 הרכזנו ןילופב רתויב תוקיתעה םירעה תחא איה םודאר ריע

 םודאר דילש ונוואלס רפכה תקנעה"תדועתב 1154 תנשב רבכ [

 ,חינהל שי םייתדועת םיזמר ךותמ .וואלצורווב תילותקה הרדתקל

 -ודנאס קירנה ,יטסואובי'זק בלסלוב ךלמה לש ונב םודארב רקיבש

 היסנכ יבילדַאווארפס רימיזאק ךלמה הפ םיקה 1187 תנשב .יקסרימ
 .רצבמ"ןומראו

 ןילופל ןיסיירמ שיבכה םודאר ךרד רבע ג"יהו ב"יה האמב

 ש"ע היסנכה תא ילַאיב קשל םודארב םיקה 1216 תנשב .הלודגה

 הדמעמ תא ולעהש םייטילופ םיעוריא ושחרתנ םודאר ביבס .בלסינטס

 היה 1326 תנשמו ,ןאלֶאטשַאק ןאכ בשוי 1282 תנשמ .ריעה לש

 רצבמ"ןומרא םע רצבמ ריע התיה איה .ןוקַאידיכראה בשומ םודארב
 לודגה רימיזאק ךלמה ידידלע שדחמ םקושו ,ב"יה האמב דוע םקוהש

 רצבמו הבחר המוחב םג ריעה תא ףיקהו השדחה םודאר תא דסיש

 .(1 ןגמ

 תריחב ןוגכ ,םיירוטסיה םייתכלממ םיסקט רפסמ וכרענ םודארב

 -תירב תמיתחו ,1383 תנשב םודארב סנכתנש םייסב ַאגיבדַאי הכלמה

 ומייקתה 1362 תנשמ לחה .1401 תנשב אטיל םע הינשה דוחיאה

 ,השעמל ,ואלימש |6%1600) םיסוניכ הנשב םימעפ שולש םודארב
 .ןיד תיב ידיקפת

 ןוטלשה .ילהנמ הנפמ 1376--1370 םינשב לח ריעה ןוטלשב

 אוהו הטסוראטס םג וילא ףסונ אלא ןַאלַאטשאקה ידיב קר אל היה

 תומייק ויה .טופיש ידיקפת םג ,ילכלכ-ילהנימ דיקפתל טרפ ,אלממ

 היגליבירפב רשוא םירעה יתש םויקו ,השדחו הקיתע םודאר השעמל

 .1390 תנשב ריעב ותוהש ןמזב ולָאיגַאי לש תדחוימ

 1409 תנשב .תורכינ תולקהב ריעה התכז ןמזה תצורמב
 .םידחוימ הרובחת-יעצמא ךלמה תושרל דימעהל תובייחתההמ הררחוש

 יאלוקימ וירחאו ,ץילשוגמ ןאי ןַאלַאטשאקכ ןהכמ 1436--1428 םינשב

 .הצינארּבמ 'זרוג'זרג 1445 דע 1444 םינשבו ,1438 דע ןילוסואמ

 לכותש ידכ ,סכמ ימדו םיסמ קוליסמ ריעה הררחוש וז הפוקתב
 .היתומוח תא ןקתל

 םיליצאה תחפשמ םע םיטפשמו תובירמב וכבתסנ היבשותו ריעה

 ךא'ציאוו ידיזלע ,ךלמה תדוקפב ,1447 תנשב ולסוחש ,אי'זדבאל
 .בוריממ

 .רחסמ ישיבכ תמוצב תנכושה םודאר לש יפרגואיגה הבצמ
 .הכלממה תרמצ ישנא תא הילא ךשמו התוחתפתהל תרכינ המורת םרת
 תושדח תויגליבירפב תונמדזה לכב ריעה התכז הלא םירוקיבל תודות
 ,"הינולמאז, רברפה לע תולעבב 1456 תנשב התכז ,לשמל ,ךכו
 םג יזכרמ דמעמ תספות םודאר .הטסורטסה ןעמל םיתורישמ רורחשב
 -ןּולַאגַאי 'זַאימי'זאק ךלמה ןאכ םייקמ 1464 תנשב .תיטילופ הניחבמ
 לש ןיאושנ תעצה ןינעבו ,הנידמה ןוחטב ינינעב תויוצעיתה קי'צ
 םג םיסנכתמ םודארב .תיטיסוהה היכ'צמ הלימדול םע בלסידאלו
 תויונמדזהב .1492 ,1491 ,1489 ,1488 ,1473 ,1464 תונשב םימייסה

 ?הינילמאז, רברפהו ,תוירחסמ תולקה רפסמב ריעה התכז וללה
 השדחה םודארש ,ןייצל ןינעמ .השדחה םודארל ףרוצ (28נ1ע216)
 תצורמבו ,הרייע ,רבעשל רפכ הקיתעה םודארו ספפסוסטעג ךיעה איה
 .וזמ וז םידירפמ ןמזה

 ךלמה הל קינעה ,ריעל םיקזנ המרגש הקילד 1494-ב הצרפשכ

 ךלמח ערפ 1508 תנשב .הנש 18 ךשמל םיסמה לכמ רורחש טכרבלּוא
 .תויתוכלמה ויתוזוחאל הפריצ תאז תרומתו ,ריעה תואתנכשמ תא

 ,ןילופ תודלותב םסרופמה םייסה 1505 תנשב םייקתנ םודארב

 אותונ סמ הנקתב ,ךלמה תויוכמס תא תרכינ הלבגה ליבגהש

 תמכסה ילבש ךלמה בייחתה היפל ,קי'צנולַאגאי רדנסכלא ךלמה לש

 לש תויגליבירפה קוח תא ליבגיש רבד םוש לעופל איצוי אל םייסה

 הקילבופרהו ךלמה תויוכמס תא השעמל הקתישש ,הנקת -- הלוצאה
 ,הכלממה לש תיטאה התוטטומתהל םרגש ידוסיה ןיערגה הב היהו

 התארש הטכאלשה לש היכרנאל תודוסיה תא חימצה אוהו ליאוה

 .(? הכלממה ייחב עירכמהו טלושה םרוגכ המצע

 םיסוניכ םודארב הנשב םימעפ שולש וכרענ 1362 תנש ןמל

 (ק/1006) | .ןידה יתב לש םידיקפת השעמל ואלימש

 תנשב הנמש ,יתייסנכ רפס-תיב םודארב םייק רבכ וז הפוקתב

 הימדקאב םהידומל תא וכישמה םהמ םיברו ,םידימלת 170 -- 9

 היה הדיקפתמש ,רצוא תדעו הלשממה המיקה 1613 תנשב .אקארקב

 רש ןגס לש ותושארב יערא דסומ והז .אבצה םויקל םיעצמא רוגאל

 הדעוהו בר ןמז אצי אל םלוא .םיריצו םירוטנס בכרומ ,רצואה

 ויתויוכמס ."יקסמודַאר יבובראקס לאנובירט, םשב עובק דסומ התיה

 .1766 דע המיקתנש תרוקב תושר ןיעמל היה אוהו ,וכלהו ובחרתנ

 הבצייו .ריעל תילכלכ תלעות האיבה עובקה לאנובירטה בשומ תעיבק

 .יתקוחתהו ירמחה הבצמ תא

 ולפנתה 1657 תנשבו ,םידוושה תושילפמ ריעה הלבס 1656 תנשב
 .םירַאטַאטהו םיקַאזוקה הילע

 רפסב בתוכ םודַארב 1671 תנשב רקיבש םודרָאו עודיה עסונה

 הבו ,םיבר םילדגמ םע תומוח תפקומ ,האנ ריע איה םודארש ,ויתועסמ

 .(* הפי םייונב םיתב לש בר רפסמו תולודג תויסנכ 4 דע 3

 ןובשח לע קזחוהש םילוח-תיב םודארב םייק ו"טה האמהמ לחה

 חקורה .םידדוב םינוריעו םיליצא םיבדנמ ויהש תומורתבו ,ריעה

 םה םינושארה םיאפורהו ,1606 תנשב ,ןועמש אוה ונל עודיה ןושארה

 .יקסנינשורק יי'זרדנא ר"דו לאסור יי'זרדנא ר"ד

 םקוה 1388 תנשב .םיתב 180 םודארב ויה 1564 תנשב דוע

 םודַאר .ףסונ ץחרמ ונב 1564 תנשב .ץחרמ"תיב ריעה תומוחל ץוחמ

 רפסמ .1656--1622 םינשב וצרפש תולחמהו תופיגמהמ תובר הלבס

 םיתב 84 קר ויה 1629 תנשבש ,ךכ ידכ דע ךלהו דרי ןיסולכואה

 .םיבשות 395ו םיתב 37 1660 תנשבו

 םויקל תודות ח"יה האמה לש הנושארה תיצחמב לח רכינ רופיש

 .ילכלכה הבצמ בוצייל תלטובמ אל המורת םרתש ,רצואל ןידה"תיב

 ןידה תיב לוסיח בקע םלוא .םיתב 252 רבכ ונמנ 1776 תנשב

0 



 םירעה גוסל םודאר התנמנ ןכ"יפ-לע"ףא ,תילכלכ הדירי הלח רצואל

 .םיסמב םילודג םימוכס ומלישש

 ינלופה אבצה יניצק לש םתוללותשהמ ריעה הלבס וללה םינשב

 םייטילופה םיכוביסה תפוקתב םג ,תאז םע .(+םודארב ותרישש
 הניחבמ םודאר הבשחנ ,ח"יה האמה תיצחמב ןילופ תא ודקפש

 ,םודארב וסנכתנ 1767 תנשב .תוביציה םירעה תחאל תיסנניפ"תילכלכ

 וידגנתממ ,(5 םינלופה םיטנאדיסידה ,ןינפָאר יסורה ריצה לש ותמזיב

 "היצרדפנוק,ל ודגאתהו יקסבוטאינופ טסוגוא וואלסינטס ךלמה לש

 בוכיעו ךלמה תלפה םשל ,ליבי'זדאר לוראק ךיסנה לש ותושארב

 הדימעה היצרדפנוקה .יקסירוטרא'צ תעיס ידי לע םיעצומה םינוקיתה

 המקוה הדגנכו ,הנירתקַאי תיראצה לש התוסח תחת המצע תא

 .רַאּבב היצרדפנוקה

 ויה הכאלמה ילעב .הכאלמה לע היה םמויק ריעה יבשות בור

 ,הקוסעת תולאשב ינדפק רטשמ ןהב ררשש ,תודליג 7"ב םינגרואמ
 ןיב םג .םירחא יבגל תויובייחתהו תובוחו תויוכז ,תוילוש תקזחה

 וארש תוילושה םע דוחיבו ,תובירמ וצרפ םמצע ןיבל הכאלמה ילעב

 הדליגה איה רתויב המודקה הכאלמ ילעב תדוגא .םיחפוקמ םמצע
 םג הדסונ הנש התואב .1525 תנשב רבכ התיה תמייקש ,םיגרואה לש
 לש תודליג 7 ויה רבכ ח"יה האמה תיצחמב .םינעבוכ לש הדליג

 ,(2ע88010019) חלמ ירכומ לש תדחוימ הדליג התיה ןכ .תונוש תוכאלמ

 -רחס בור תא םדיב וזכירש םיידוהיה םירכומה םג וכייתשה הילאש
 היגליבירפה תלעב ריעכ םודאר הזרכוהשכ ,1728 תנשב .חלמה
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 .הז הדליגב םידוהיה לש םתורבח

 רכינ רפסמ ובו רפס"תיב םודארב היה םייק היסנכה דוסיי זאמ

 הימדקאב םודאר ידימלתמ םידחא ודמל ו"טה האמב .םידימלת לש
 1700 1539 תנשב התנמש הירפס התיה רפסה"תיב דיל .אקארקב

 תילכלכה הדיריה .םידוושה תשילפל דע היה םייק רפסה"תיב .םירפס
 .רפסה"תיב לוסיחל המרג תושילפהמ האצותכ

 .יעושיה רדסימה ידיזלע שדחמ רפסה תיב חתפנ 16734 תנשב
 .םימייסה ידי"לע ורשואש ,ותקזחהל תומורת ומירה הביבסה יליצא

 .הכאלמה ילעב בורה לע ,ריעה יחרזא ידיב היה ינוריעה ןוטלשה

 תורחאה םירעה תמגוד םירצונ םירחוס תבכש תמייק התיה אל םודארב
 "רחסב וקסע םיטעמ .םיינועמק םירחוס הלא ויה בורל .ןילופב

 -שולשה האמב דוע ותישארש רחס ,חלמ ,גנוד .םיחולמ םיגדב רבעמ

 אבוהש חלמל סכמ"תנחת םודארב התיה הפוקת התואב .הרשע

 .'ץיבוהורדו הק'ציליו ,הינכוממ

 .םירווש ,םישבכ ,םיסוס ,רקבב רכינ רחס םג רבע םודאר ךרד

 תנשמ .םירווש 8000 הלש סכמה"תנחתו םודאר ךרד ורבע 1564 תנשב
 .ןיסיירב 'זרימי'זדולול ןרוחטמ ירחסמח שיבכה םודאר ךרד רבע 9

 ,וואטסינסארק ,בושאיבורה ,זלַאּבמ םישיבכה םודאר תא וצח ודבלמ
 .ןולאיוו--ונ'צופוא ןוויכב ואלסרבמ ןכו ןלאווז--רימיזאק ,ןילבּול

 ןיבל םודאר ןיב רחסה"יסחי לש םתוחפתהל העייס וז םישיבכ תשר

 עובשב 'ג םוי לכב ז"טו ו"טה האמב םייוק םודארב .ןילופ יחטש רתי
 .םייתנש םידירי 3דו קוש םוי

 תליחתב ךא לח רופישו ,דורי היה ח"יה האמב םודאר לש הבצמ

 תכלממ ימיב ךכ רחאו השראו תוכיסנ ימיב דוחיבו ,ט"יה האמה

 -- 1844 תנשמו ,רימודנאס ווטודוביווה בשומ הפ םקוה רשאכ ,ןילופ

 םע הקיתעה ריעה) תדחואמה םודארב ויה 1812 תנשב .הינרבּוגה לש
 34007ו םיתב 285 הב ונמנ 1821 תנשבו ,םיבשות 2550 (השדחה

 .(ה"פת תנש) 301 'ע א"רת ןמיס א"דד דעו סקנפ (*

 .361 'ע ה"ערת ןומיס סקנפ (**
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 תמייק 1817 תנשמ .םיבשות 93597ו םיתב 326 1863 תנשב .םיבשות

 ותושארב (28020216)26202 112166816) םירחוס תדוגא םודארב התיה

 .םינוונח 287ו םירחוס 18 םודארב ויה 1828 תנשב .ןיטשּפ ןַאי לש

 .םינוונח 15-ו (תיקדס ,םיגירא ,ןילבת ,ןיי) םירחוס 20 1838 תנשב

 ,אקסבשלוא אקינורו ,יקסליבישפ 'זרמי'זאק : ונמנ םירחוסה ירישע םע

 דע ראשנ הז בכרה .תילגרמ המורפ הידוהיהו ,יקסבוי'צוק רטויפ

 ,םילכור 20 ,םינוונחו םירחוס 34 םודארב ויה רבכ וז הנשב .4

 ,םיגזומ 64 ,דראיליבדימלוא ילעב 9 ,חלמ ירכומ 11 ,םירוסרס 3
 - .תולרגה-יסיטרכ יקלחמ 2

 תנשב .היישעת ילעפמ םודארב םיקהל םיליחתמ ט"יה האמה ןמ
 -תיב) סורב-תיב ןייטשרינש םדא אנזופמ יאקסרובה םיקהח 8
 הלע 1844 תנשב .1830--1829 םינשב בחרוהש .(תואקסרובל הכאלמ

 יקסנילַאק יטנָאלַאו דסיי 1816 תנשב .לבור 8920-ל ותרצות יווש
 .םיגיראל תשורח"תיב םוטיבמ

 ,םיששה תונשב לח התביבסו ריעה תוחתפתהב רכינ הנפמ
 לש םיבושי 21דמ בכרומ ,םודאר זוחמ 1867 תנשב דסונ רשאכ
 םילעופ 189 וקיסעהש סורב"יתב 10 ומקוה 1887 דע .םדוקה זוחמה
 ש"יי תופרשמ 4 ,לבור 70,295-ל הלע תיתנשה םתרצות יוושו
 חמק-תונחט 4 .קוקיז-יתב 3 ,הריב לשבמ"יתב 5 ,(לבור 561/770)
 תשורחדיתב 2 ,ןמשל תשורח"תיב ,ץמוחל תשורח"תיב ,תויאקירמא
 -יתב 3 ,דיס-ינשבכ 2 ,םירורפגל תשורח"תיב ,םייאלקח םירישכמל
 .םינבל תופרשמ

 ריעה החתפתה הצלַאיק--דורוגנביא תבכרה"וק תלילסל דע
 דתיה םירשעה האמה תליחתב .תירחסמו תיתיישעת הניחבמ תוריהמב
 היבשות רפסמ .ןמזה לש הקינכטה יגשיה לכ לע תינרדומ ריע םודאר
 77,9027\ 1921 תנשב שפנ 615997ל 1897 תנשב שפנ 29/896"מ לדג
 .1931 תנשב

 .ב

 .(1 1568 תנשמ איה םודארב םידוהי לע רתויב המודקה העידי

 ,הב ויהש םידוהיה רפסמ לע םינותנ ונידיב ןיא וז העידיל טרפ ה
 ,הדבועה .ריעה ךותמ הנושארה םעפב ושרוג יתמו ,הליהק ומיקהש

 היגליבירפה תא ,היחרזא תשירד יפל ,ז"יה האמב ךא הלביק םודארש

 (1648--1632) יעיברה וואלסידַאלו ךלמה 1633 תנשב הל קינעהש
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 ןתמ ינפל שחרתהש המ לע תועידי ונידיב ןיא םלוא .םידוהיה שוריג

 תולעב תומוד םירע רתיב ומכ ,םודארבש קר עודי .היגליבירפה
 .קיטישפ הרייעב םידוחיח ובשייתה ,וז היגליבירפ

 ,רצוא ינינעל לאנובירטה בשומ םודארב היה 1613 תנש ןמל

 תונובשח ןינעב וינלדתשו תוצרא עברא דעו יגיצנ םיאב ויה וילא

 םיארוק ןכלו ,ריעב המ ןמזל בכעתהל םהילע היהו ,םיידוהיה םיסמה

 טקלל בייוחמ ונלש ןמאנ,ש תוצראה עברא דעו סקנפב תחא אל ונא

 םוימ אכלמד אגרכ ןוערפ קסעב ויהש תואצוה לכ וסקנפ ךותמ

 ינינעב ןה 'ויה דע ג"ט א"ה ברקסהל תתל איצוטיטסנוקה השענש
 וחקפו בלסרעי דעווב תואצוה לכו םודארב ןובשחהו םודאר טפשמ
 .(?"םהה תואצוהל םרוגה ימו ימ

 תוצרא 'דד דעו יסנרפו תולהק יחילש ,םינלדתש ואב םודארל

 תורשפ םג ושענ םודארבו ,ותכרעהו תלוגלג סמ תונובשח רודיס םשל

 קונאס תלהק ןיב 1725 תנשב ןוגכ ,םיסמ ימולשת ינינעב תוליהק ןיב

 ןיבל ה'צרָאיוואזב הליהקה ןיב 1756 תנשב וא ,(* ןיסייר לילגה דעוו
 .(** לילגה דעו

 ידכ םיכמסומה םישיאה וחלשנ םודארב תודעוותה לכל טעמכ



 לש ישארה ןלדתשה ,ןמאנ לכ .םידוהיה ינינע רודיס רמשמ לע דומעל

 וא הנדורוהל ,השראול (םיסמ) "תוקולחל, עסנשכ לביק א"דד דעו
 םגו היחמל םג םלשל היה הזמו םיבוהז 50 עובש לכל םודארל

 דייסה סוניכו "תוקולח, תעשב ל"נה םינמאנה קופיסל ."הלגעל

 ןלדתשלו ,הז 200 דחא לכל ,תרוכשמ דבלמ םיבצוק ונא "םימ

 לגרלש ,ןבומ ."(?"הז 36 עובשל תונוזמו הלגע רכש 'הז 0

 ,םודארב לאנובירטה םע םיידוהיה תודסומה לש דימתמה עגמה

 םתיילמפ ישנא םג אלא םיכמסומה םיגיצנה קר אל ריעל ואב

 .םהינינע רודיסל דע ךשוממ ןמז םג הב ובכעתהש
 ,ויה תוחרכומ ,66 םסמ +01082מ618 008015 | היגליבירפה ירע

 םידוהיל תושרהל ,תודחוימ תויתוכלמ תויגליבירפ תוכזב ,עדונכ

 .םודאר לע םג לח רבדה .הכלממה ירע לכב םידיריה תעשב סנכיהל

 השרהש קוחה תוכזב ,םודארל סנכהל םידוהיל היה רתומ ךכל ףסונ
 .ויתודעו וא םייסה בשומ ןמזב ריעל סנכהל

 וא םייסה סוניכ ןמזב םודארל םיאב םידוהי ויה הז דוסי לע

 ויהש חינהל שיו ,םישדח 4--3 בורה לע ךשמנש ,לאנובירטה בשומ

 םידיריה רמג ירחא םג רברפב ראשהל ידכ ,תולובחת ינימ לכ םיטקונ

 ,תוליהק יסנרפ ,םינלדתש ,םינמאנש ןמזב .לאנובירטה בשומ וא

 ונמזוהש וא ,רצואה לש ןידה"תיבב םינינע רדסל םודארל ואבש
 םביבסש חינהל שי .,'וכו הנוזתל ,ןוסכאל ויח םיקוקז ,וינפל עיפוהל

 רשפאו תודעסמ ,תוינסכא םייקש ןטק ידוהי בושי טאל טאל םקוה

 .לאנובירטה בשומ -- תוכלמה ןומראל ךומסב תויונח 207כ םג

 ישנא ,םיליצא לש בר רפסמ וינוידו ויתובישיל ךשמ לאנובירטה

 .רצואה תולטה ינינעב םינוידו םיטפשמל ונמזוהש םידדצהו הרומכ

 םידוהי םירחוסו .םינוש םיכרצימל םתוהש ןמזב ויה םיקוקז וללה םג

 רתוי םילוז םיריחמב תורוחס םהיתויונחב םהל וקפיסו תאז ולצינ

 תכשוממ תוהשל ומיכסה אל היחרזאו היריעה .םירצונה תויונחב רשאמ

 היגליבירפה תא םייקל תונוטלשה לע וצחלו ,הימוחתב םידוהי לש

 םירחוסה .הנושלכו החורכ ,86 םסמ 0]%0ע8מ015 000808 |  םהלש

 תא םיליזומה ,םידוהיה םינוונחבו םילכורב ואר םירצונה םינוונחהו

 ,הארנכ ,הז ץחלב .ירמח קזנ םהל םימרוגה םירחתמ ,תורוחסה יריחמ

 1724 תנשב םודאר ךרד ורבעב רשא ,ינשה טסוגוא ךלמה רשיא

 היגלבירפה תא .(1724.11.28) ריעה שאר תשקב יפל ,הב בכעתה

 דוע וראשנ השודיח ףא לע םלוא .1633 תנשב רבכ ריעל הקנעוהש

 םידוהי הכאלמ ילעב םיאב ויה םשמו ,קיטישפב וא םודארב םידוהי

 -צונה תודליגה תא ריעסהש רבד -- םתרצות תא םידיריב רוכמל

 ןידה תיבב ןינעה תא 1743 תנשב ולעהש ,ךכ ידכ דע (+תויר
 ןידה יתב לש םירוערעה ןה ויה ותוכמסבש יתוכלמהיירוססאה

 טפשמב .ןמויקו תויגליבירפ תרכה ינינעב םיטפשמ ןה ,םיינוריעח

 .םודארמ םידוהיה תא שרגל שיש ,טרקד אצוה םידוהיה דגנ הדליגה

 ינוטנא וואלסינטס הטסורַאטסה יכ ,ריינה לע ראשנ הז טרקד

 ותוסח תחת םתוא חקל ,(*תיטופיש תוכמס לעב היחש ,יקסנ"זדיבש

 .ריעב ראשהל תושר םפסכ בטימ תרומת םהל ןתנו תיטופישה

 דגנ םעפה םתמחלמ וכישמהו בצמה םע ומילשה אל םינוריעה

 ןידח תיב ינפל בוש אב טפשמה .דחאכ הטסוראטסהו םידוהיה

 ,םידוהיה דגנ ןיד קספ איצוהש ,1746 ראוניב 107ב יתוכלמה"ירוססאה

 םהירוגמ תא וכיראהו ,(51743 תנשמ טרקדל ונענ אל םהו תויה

 קוליס ירחאו -- ינבי'זג 1000 ךסב סנק םולשתב םשינעהו ,םודארב

 םויק-יא לש הרקמב .ריעה תא םימי 'ג ךשמב בוזעל םהילע סנקה

 אל הז ןיד קספ ירחא .('רהוסה תיבב ואלכיו ורצעיי םה ןידה"קספ

 .םשוכר לכ תא ריאשהלו ריעה תא בוזעל אלא אצומ םידוהיל רתונ

 תואצותה תא איבה אל ןוחצנה םלוא ,אלמ ןוחצנ ולחנ םינוריעה

 ירחא םהידיל הכאלמהו רתסמה לכ תרבעה ונייה -- תווקמה

 .ילכלכ לפש איבה םידוהיה שוריג -- ךפיהל .םירחתמהמ ורטפתהש

 קקיתעה ריעהמ לודג קלח 2.7.1752"ב הקילדה הסרה ,הזל ףסונ
 .תונוטלשה תרזע תורמל דואמ השק היה ריעה םוקיש .השדחהו

 הב ,לילגה דעו תודעוותה םודארב הסנכתה 1758 תנשב

 לש הנורחאה תודעוותהה איהו ,לשימָאשפ זוחמה יחילש םג ופתתשה

 ידעו לכו תוצרא עברא דעו ולסוח הב ,1764 תנש ינפל לילגה דעו
 .תולילגה

 תא רימחה ,1764 תנשמ םייסה תטלחה יפל ,לֶאנובירטה לוסיח

 ןמרג לאנובירטה יסוניכש תוסנכהה רסוח תמחמ ,ילכלכה בצמה

 אלל ,רפכל רתוי המוד הלד הרייעל התיה םודאר .הכאלמלו רחסמל
 .ילכלכ גושגשל םייוכיס

 תומוקמה) תויפארפבו םודארב ונמנ 1765 תנשמ דקפמה יפל

 רשפאו םירפכב וררוגתה םלוכש ,םידוהי (567 (ריעל םיפנוסמה
 .(? קיטשפ הרייעב

 וליחתה *פסמו סז6ו\םו8" תודחוימה תודעוה רשאכ ,םינומשה תונשב

 םודאר לש הטסורטסה טילחה ,ןרופישו םירעב םינוקיתב תוקסוע

 םעטמ המכסה גישהלו תכל-קיחרמ דעצ טוקנל ,יקסנאקטופ רדנסכלא

 דוסי לע .דחא הפ רשוא רבדה .םידוהי ריעל סינכהל היריעה

 רחאלו ,1746 תנשמ טרקדה ףקות תא אוה לטיב היריעה תטלחה
 ביאשר ויפל ,םידוהי םע םכסהל ,3.3.17897ב ,עיגה ןתמו אשמ

 תוביבסב ,דחא חטשב קר םלוא ,םודארב בשייתהל םה םיאכזו
 םידוהי 5 סינכהל השרוהש ןושארה ידוהיה .תס6290026 יתוכלמה ןומרא

 םידוהיה ומיקה ןאכ .('9 ץיבולומש גילעז לדנמ ןעבוכה היה ריעל

 דקפמה יפלש ,ןיינעמ .ץע"יתב יונב ןושארה ידוהיה עבורה תא
 .(':'הז 512 ךסב םיסמ םידוהיה םיבצקה קר ומליש 1789 תנשמ

 ,גילז דחא ידוהי ינוונחל טרפ םירחוס ריעב ןיאש ומשר םידקופה
 םיבשותה בורו ,(:?'הז 800 םלישש ,ןומראה דיל תונוזמ תונח לעב
 .דחא לכ 'הז 4 קר ומליש

 לכ םדוק ,ריעה לש ילכלכה הבצמ רפוש םידוהיה תסינכ םע

 ומלישש םיסמהמ ןכו שדחמ בשיתהל תושרה דעב םימולשתה"ימדמ
 היהש ןומראה תא ןקתל הטסורַאטסה שגינ הלא םיפסכב .םידוהיה
 תרימש םשל ידוהיה עבורה ירוחאמ הלעת תריפחלו ,סורה בצמב
 .תונופטש ינפמ ריעה

 ףא לעו ,ריהזמ היה אל םתובשיתה תליחתב םידוהיה בצמ
 יכ .םילשהל וצר אלש ,םיירצונה םיבשותהמ ולבס ל"נה םכסהה
 .(א :? טעומ הכ רפסמב םג ולו ,םודארב וררוגתי םידוהי

 אפורה ליעפ םודארב היה ח"יה האמה לש הינשה תיצחמב

 הטיסרבינואב האופר דמלש עסמפ%ג טאנוד ףסוי המלש ר"ד ידוהיה
 .קיטישפב רג אוח .רדוא נ"ע טרופקנרפב

 .ריעה ייח לע טעמ אל ועיפשה ,םירז תואבצ תושילפ ,ןילופ תקולח

 תחת םודאר האב ,1795 תנשב ןילופ לש תישילשה הקולחהמ האצותכ

 ףקות ןהל היחש תונקתה לכ ולח םודאר ידוהי לעו ,ירטסואה ןוטלשה

 ךשמנ ירטסואה ןוטלשה .םימולשתהו םיסמה ללוכ ,היצילג ידוהי יבגל
 .הנש 14 קר

 : סודאר זוחמב 1802--1796 תונשב םידוהיה רפסמ ירהו

 ; שפנ 9999 -- תוידוהי תוחפשמ 2529 : 1796/97 תנשב

 ;שפנ 97716 -- תוידוהי תוחפשמ 2419 :1798 תנשב

 ;שפנ 8035 -- תוידוהי תוחפשמ 1811 :1799 תנשב

 ;שפנ 7175 -- תוידוהי תוחפשמ 1747 :1800 תנשב

 ;שפנ 7332 -- תוידוהי תוחפשמ 1785 :1801 תנשב

 .('3שפנ 7728 -- תוידוהי תוחפשמ 2022 :1802 תנשב

 אבצה ידי-לע םירטסואה ידימ םודאר השבכנ 1809 ילויב 4זב

 1809 תנשב המחלַמב ,יקסבוטאינופ ףזוי ךיסנה לש ודוקיפב ינלופה
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 7 לכה ךסב ,תיברעמה היצילגמ לודג קלח השראו תוכיסנל חפוס
 -דאשו וקסליב ,ןילבול ,םודאר ,הצלֶאיב ,אקארק ,'ץשומאז : תוזוחמ

 בושידתומוקמ 14417ו םיעבורמ ןילימ 171 ללכ םודאר זוחמ .הצל

 .(+ םיבשות 235,739 םע

 2488 םע אקארק (א :תוזוחמ 4 ועבק םיחפוסמה םיחטשהמ
 (דדו (7.821) ץאלדש (ג |: (7,750) ןילבול (ב ;תוידוהי תוחפשמ

 וגהנוה ,השראו תוכיסנ לכב ומכ הלא םיחטשב .(8,058) םודאר

 תואלחנ ןינקל עגונב דוחיב ויה םישקש ,1797 תנשמ היסורפ יקוח
 .(15 םידוהיה ידיב

 םירחוסל ךאו עקרק שוכרלו תונקל היה רוסא ידוהי שיא לכל

 ידוהיל היה רתומ .םיתב ילעב תויהלו םירעב תבשל היה רתומ
 .ריעה לש הקלחב .וישרויל םליחנהלו ויתועקרקו ותיב תא רוכמל

 שוכרל ידוהיל היה רוסא ,הב רודל םידוהיל רוסא היתויוכז יפלש

 תונבל הצור וניא ירצונ םושש ,םייונפ םישרגמב קר .תועקרק

 יאנתב םלוא ,םיתב םמצעל תונבל םהל היה רתומ ,םהילע

 .תונבל תושר םהל ונתי םירצונה םיחרזאהש

 טרפ ,םירצונ ידימ תוזוחאו תועקרק תונקל םידוהיל היה רוסא
 ;קשמ םמצעל םיקהלו םיתב ןהילע תונבל ידכ ,תויונפ תועקרקל

 תלכלכל הקיפסמה הסכמב קר ירה ,היינק תושר ולבקי םאו

 םלשל םידוהיה לע לטוה םישדחה תוזוחמב .ירפכ רכיא תחפשמ

 המליש עצוממבו ,הנשל 'הז 1906541 ךסב עבקנש רשכ רשב סמ

 שולשל רכחוה םישדחה תוזוחמב רשבה סמ .הנשל 'הז 73 החפשמ לכ

 יקלָאיוו ה'זנוישקמ אריפש לאפרל ,בונראטמ גרבלהאוו ףסויל םינש
 .םלאחמ רגניטע לידנמ ברלו

 .1809 סראמב 187מ םייסה תבישיב הנודנ רשכה רשבה סמ תלאש

 .(קסס6ע 04 2204 רשכ רשב תטיחשמ סמ לע דחוימ קוח עצוהשכ

 ליפואית רמוכה ,אנזופ זוחממ ריצה עיצה חוכיוב מוס 80520ע2080)

 בשחנ וניאש ימ לכש ,םיסמ יניינעל םייסה תדעו רבח ,יקצולַאוו

 תלטהמ םג ררחושמ תויהל ךירצ הנידמה חרזאכ םייטילופ םימעטמ

 -- הלבקתנ אל איה םלוא ,הכלממה תצעומב םג טקנ וז העד .('* םיסמ

 ינפל ותעצה תא אוה הלעה ןכל .םיסמה תדעוב אלו הצעומב אל

 דגנ אצי ,יקסמוחאיצ ךַאיִציאוו ,ןיטסָאגמ ריצ םיסמה תדעו רבח .םייסה

 לכ לע םילטומ וב יחכונה בצמבש ,הנעטב יקצולֶאוו לש ותעד

 יאשר אפע60 800ע0ג860ם2מע | ידוהיה םעה ןיא ,םיסמ ןילופ יבשות
 העבצהב ."תלעות לכמ הנהנ הז םעש דוחיב,, ,םיסממ רורחשב תוכזל

 בצמב וראשנ םידוהיה .(:' תולוק 11 דגנ 95-ב קוחח לבקתנ תואקתפב

 .תויוכזמ ונהנ אלו וטיגה תא תאצל ושרוה אלו ,דוריה יתקוחתה

 -יטנא תונורקע יקסנָאיבול םיטפשמה רש עציב ילרביל הווסמב

 וניא ןיידע קוחה יבגל ינויצוטיטסנוק ןויושש ,הנעטב ,םיידוהי

 קר תויהל לוכי חרזא .תויוכז"יווש םיחרזאל םיבשותה לכ תא ךפוה

 םישיגרמ םידוהיהו תויה .ותדלומ תא ןילופב האורו ךלמל ןמאנה לכ

 םתוארל ןיא -- םהיתובא ץראל רוזחל םיפסכנו לדבנ םעכ םמצע תא
 .תדלומה ינבכ

 סמ דבלמו ,השק םיסמ לועמ םידוהיה ולבס תוכיסנה ימיב אקוד

 תונלבוס סמב םג ואשנ ,רשכ רשב סמ ,(אגםעטתפפ ₪%56062) תונוזמ

 -סממ ,ילכלכה הבצמ יפל ,החפשמ לכמ רלאט 2% דע 10זמ

 .םייללכה םיסמה ראשמ ןכו רלאט 25 ךסב םיאושנ

 קבאמב הליחתהש םירואנ םידוהי תצובק התיה השראוב 'םנמא

 ,הדשה ירעב םידוהיה םלוא ,םיסמה סמוע לוסיחו תויוכז"יוושל

 ןעמל תיטילופ הלועפ לכמ ויה םיקוחר ןיידע ,םודאר ידוהי םללכבו

 ךות וליפא ,ונממ ענמהל ןיאש חרכה םבצמב ואר םה .םבצמ רופיש

 .םייתדה םהייחב עגפי יתקוחת יוניש לכש דחפ ךותמ ,ןוצר תועיבש

 29.1.18127מ טרקדב םינוריטה"סמ תלטה תא קופיסב ולביק ךכו |

 .יאבצ תורשל סויגמ וררחוש וז ךרדב יכ ,הנשל 'הז 700,000 ךסב

 ףא לע םידוהיה םיבשותה דגנ קבאמה קספנ אל הפוג םודארב

 ומילשה אל םינוריעה .תושפנ 34-ל 1812 תנשב עיגהש ,םועזה םרפסמ

 הנווכ ךותמ םידוהיה ץמוק דגנ התסה ולהינו ,ריעב םתואיצמ םע

 לא ונפ םה 66 סמ 1010282615 200801 היגליבירפה תא האלה םייקל
 הנוילעה הצעומה וצ גישהל וחילצהו ,השראוב םייזכרמה תונוטלשה

 םימייוסמ תובוחרב קר רוגל םידוהיל רתוה ויפל ,1814.11.3 םוימ

 םהילע היה םירוזיאה רתימ .הקיתעה ריעבו הלאוודופב ,ריעה הצקב
 | .תאצל

 עוציב תא תוחדל םודאר זוחמ לש טקפרפה ץילמה ףרוחה ללגב
 עובתל ריעה שארל עיצה וז תונמדזהב .1815 ילויב 17ל דע וצה
 תינב תא ןמזב רומגל ולכויש ידכ ,ןינב ירמח ןיכהל םידוהיהמ

 .םהירוגמ רוזיאב םהיתב

 רבמצדב 1 ב ריעה תצעומ תבישיב ונודנ טקפרפה לש ויתוצלמה
 ,בתכמ יקסבוקילורק ףזוי ר"ד ריעה שארל רגשל טלחוהו ,4
 רוגל תיקוחה תושרה םידוהיל ןיאש יפ לע ףאש ,תשרופמ השגדהב

 ינשב קר םנמא ,הב ררוגתהל הלשממה ידי-לע ושרוה ,םודארב
 ריאשהלו וצה תא לעופל איצוהל לטוה ריעה שאר לעו ,תומוקמ

 ,העבת (35 היריעה .ריעה זכרממ םתרבעה תורשפא דע םידוהיה תא
 יניננב תא זכרל יוצר ,הלַאוודופב היינבל ףסונ םוקמ רסוח חכונש
 .םהירוגמ-תומוקמ תא קוידב םהל עידוהלו טַאיוושדיבונב םידוהיה

 תקחרה תא לעופל איצוהל ,םינוריעה תבוטל ,שרדנ ריעה שאר
 .ריעה זכרממ םידוהיה

 םידוהיה תקחרה תא שיחהל הצעומה יצמאמ ףא לע ,םלוא
 .ןיינעה םדקתה אל ,ריעה זכרממ

 םיירצונה םיתבה ילעב לכל ריעה שאר עידוה 28.1.18157ב םנמא

 םייאו ,וטיגל ץוחמ םידוהיל תוריד ריכשהל רוסיא לע ריעב

 העדוהב .רוסיאה יולימ-יא לש הרקמב םיתבה תמרחהב וליפא םהילע

 טַאיווש יבונב :םהו טידוהיל םירתומה םירוגמה"תומוקמ ונייוצ וז

 ךרואל ףטסאימ"הרַאטסל הליבומה ךרדהמ ,המוחב לספהמ לחה

 -י'זדולמל םילוחה תיב תומדאל ליבקמב :בחורב ;ינשה דצהמ ליבשה

 הפיקמה המוחהמ : הלֶאוודופב ; הקסבוניבדול לש חזרמה"תיבל דע בונ

 ןומראהמ : בחורב ;ץרפ בוחרל ןוויכב רטמ 35 קחרמל דע ריעה תא
 .ץוב אלמ חטש הלַאוודופ היה םהה םימיב) .הנטקה חורה"תנחטל דע

 תורשפא"יאו םוקמ רסוח תמחמ םירומח םירוגמה יאנת ויה הז םעטמ
 הז היה ,יכ רובעל ולכי אל טָאיווש יבונל .םישדח םיתב תונבל

 .(םתסנרפ רוקמ הבש ריעהמ קוחר
 :ריעה זכרמב םידוהיה םיריידה וטילחה הלאה םיאנתה חכונ

 -"טאקשומ םייח ,ןירטיצ ףלוו ,הרשכ הטיחש סמ רכוח ןייטשלגאה השמ

 ,לידנאמ גילזו סוקניפ סנוי ,ביורטנייו קחצי ,לקנרפ םייח ,טאלב

 .םהיתורידב ראשהלו ריעה שאר לש ותזרכהל תונעיהל אל

 לע ריעה תובוחרב תורצוצחב זרכוה 1815 ילויב 1 ינפל רצק ןמז

 ריעה שאר חלש ינויב 28-בו ,םידוהיה תאצוהל ברקתמה ךיראתה

 חוכב ואצויש םויאב םיריידלו םיתבה"ילעבל תודחוימ תועדוה

 .תורידהמ
 תודליגהמ םישנא 327ו םילייח 16 ילויב 17ל ןימזה ריעה שאר

 םלוא ,םישדח השולשל הייחד ןייטשלגַאהל רשיא טקפרפה .הרזעל

 לעופל האצוהב וליחתה ילויב 1ד-ב .ךכב בשחתה אל ריעה שאר

 ריעה שאר טקנש םיעצמאה לכ ףא לע .םידוהיה יבגל הריזגה לש

 .ומוקממ דחא ידוהי ךייד וליפא זז אל .,םילייחל םימולשת ימדו

 םילוכי ויה אל םידוהיהש ,םירכינ הכ םימוכסב תוסנקה ולדגוה זא
 ,ריעה תא טאלבטאקשומו לקנרפ ובזע םימי המכ רובעכ .םקלסל
 -- דחא ידוהי יבגל .שוכרה תאו תוחפשמה תא םהירחא םריאשהב

 .לעופל האצוהה תא טקפרפה בכיע ,ךשוממ ןמז ריעב רגש ןירטיצ
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 *ורטס בוחרב ץחרמ"תיב לעב הקחרהה תוארוה דגנ אצי עתפל
 םידוהיל ריתהל טקפרפה תא שקיבו ,יקסנילבלוא וו הקסבוקארק

 ,השעמל ,ליחתמ טאיבש יבונש קומינב ,ויתומדא לע םינינבב רוגל

 ךכ לע עידוהו ותשקבל הנענ טקפרפה .הנ'צַאלמ רהנל רבעמ

 .ריעה שארל

 הרוטקפרפל האחמ שיגהו ,הזה יבויחה הנפמל דגנתה ריעה שאר

 .ריעה תויגליבירפ תא לאל םש יקסנילבלוא ןמיסש לובגהש ,ונעטב

 ינינבב םידוהיה תראשה רבדב ותארוה תא רפהל ןיאש ,הנע טקפרפה

 שאר .הזה םוקמב םישדח םינינב תרכחה עונמל קר שיו יקסנילבלוא

 תובשחתה"יא ךכב האר טקפרפה .ותארוהל תונעיהל בריס ריעה

 בתכב טרופמ רבסה שרד .ינפצוח דעצ ןכו ןוטלשה ןויזבו ותוכמסב

 תושרל ביצהש םילייחה תרשע תא הרזחב תחקל אבצה דקפמל הויצו

 .ריעה שאר

 הצעומל ריכזת הצעומה תבישי ירחא חלש ודצמ ריעה שאר

 יצמאמ תא לאל השועה טקפרפה תארוה דגנ הלשממה לש הנוילעה

 הויצ תאז ףא לע .םהירוגמ תומוקממ םידוהיה תא רעבל ריעה

 .תישיאה ותוירחאב ותארוה תא עצבל ריעה שארל טקפרפה

 םתקחרה תא לעופל איצוהל ריעה שאר ןגס ליחתה םייתניב

 טקפרפהמ ולביקש יפ לע ףא ,ןירטיצו ןייטשלגאה םידוהיה ינש לש

 ,תונוטלשל תויצדיא וב האר טקפרפהש ,הז דעצ לע .1.10 דע הייחד

 יפל ,סנקה תא לטבל שקיב ריעה ןגס .םיבוהז 6-ב ריעה ןגס סנקנ

 ,תאצל םיריידה וחרכוה ס"וס .ולש היצקטורפל םייואר םידוהיה ןיאש

 םולשת ריעה שאר שרד הנממ ,הליהקה םג ןינעל הסנכנ םייתניב יכ

 םייח הליהקה יסנרפ .תורידב םילייחה לש םתקזחה תואצוה דעב

 גילזו ץיבורזאל םהרבא ,תוילגרמ רזייל ,ואדנל ןורהאו ץיבוחמש

 םודארל ועיגהש תוחפשמה לכ לש דקפמ ךורעל ושקיב ,ץיבלדנמ

 שאר .תוידוהיה תוחפשמה רתימ ומכ םיסמה לכ םולשת ןהמ עובתלו

 תיארחא הליהקהו ,ריעב לבקתנ אל רז ידוהי םושש ,הדמע טקנ ריעה

 .םודארל סנכייש דחא לכ דעב

 ושקיבו תונוטלשל תונלבוק ושיגה םירצונה םיתבה ילעב םג

 ילעב .התחדנ םתשקב .םידוהי םירייד תקזחה לע סנקמ םררחשל

 ךיראהל טקפרפה תא ושקיב הרכשה"יזוח םהל ויהש םינלופ םיתב

 .ולביקש םימולשתה תא ריזחהל וכרטצי ןכש ,םירוגמה ןמז תא

 םידוהילו הרכשהה"יזוחב בשחתהל ןיאש ,טקפרפל הנע ריעה שאר

 ובזעי אל םידוהיהש םורגת הכראהה .תועיבתב אובל תלוכיה ןיא

 ,תיתוכלמה הריטה תלהנהמ ריעה שאר שרד ןכ .ריעה תא םלועל

 דגנתה הטסוראטסה .םוקמה תא ובזעי הז חטשב םירגה םידוהיהש

 ןיבל הטסוראטסה ןיב םתחנש םכסה לטבל ןיאש ,קומינב ותשירדל

 .(1789 תנשב) היריעה

 םיעצמאה לכב ולדתשהש ויה םייוצונה םיתבה ילעב ןיב

 לע ינשקע קבאמ ולהינ םהו ,םהיתורידב םידוהיה תא ריאשהל

 1816 טסוגואב יקסנילבלוא גישה ךכו ,םידוהי ןהב קיזחהל םהיתויוכז

 .ןירטיצ ףלוו ליבשב דחוימ ןוישר

 ותאחמב בשחתה אל יקסנילבלואו ,ךכב ריכה אל ריעה שאר

 הסנכתהש ריעה תצעומ תא זיגרה הז דעצ .ןירטיצ תא סינכהו

 הלבקתנ םוי ותואב .יקסנילבלוא לש ותוגהנתהב ןודל ידכ ,26.9"ב

 ריאשה ,הרידהמ אצוהש ,ביורטניו קחצי ולש ריידה יכ ,העדוה ונממ

 היפלש ,הדועת השראוב םינפה ןוירטסיניממ איבהו ויצפח תא ולצא

 ותיב םא עירכת אל הדעוהש דע תורידהמ םידוהיה תא איצוהל ןיא

 התנפ ריעה תצעומ .רוסאה וא רתומה חטשב אצמנ יקסנילבלוא לש

 םירעהל תולובחתב יקסנילבלוא תא המישאהב ,ןוירטסינימה לא ןכל

 תערכהל דע םידוהיה לש םתסינכ התשרוה םייתניב .תונוטלשה לע
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 רתיה תידוביווה הדעוהמ וגישהב ,יקסנילבלוא חצינ ס"וס .הדעוה

 ,ריעה שארל הארוהו ,ותיבל םידוהיה םיריידה תא הרזח סינכהל

 .תיבה לעב תא דירטי לבל

 ,ןושארה ידוהיה תיבה תא תונבל ןוישר לביק ,יול ,רישע ידוהי

 תא 1813 תנשב םיקה הלאוודופב ."םוקמה יגהנמ תא לביק,ש םושמ

 םש הנב 1814 תנשב ;ץיבולדנמ ףסוי ןעבוכה ץעמ ןושארה תיבה

 .ץיבוקרוימ קבל 1815 תנשבו ,ץיבוקרב בקעי תיב

 3 ,םיתב 32 םודאר זוחמב םידוהיה ונב 1816--1813 םינשב

 .ירטסואה ןוטלשה ימיב דוע ץיבולדישב ונקנ הלא םיתבמ

 הנפמ לח אל ,הניו סרגנוק תוטלחה יפל ןילופ תכלממ תמקה ם

 ראצה םתח 1815 יאמב 25"בש יפ לע ףא -- םידוהיה לא החיב

 םדא ךיסנה ידיב וחסונש ,הכלממל הקוחה תונורקע לע רדנסכלא

 ילארשיה םעל, :רמאנ 35 ףיעסב .הניו סרגנוק ימיב יקסירוטרא'צ

 םיקוחה ידי לע זאמ רבכ ול תוחטבומה תויחרזאה תויוכזה ורמשיי

 לע ולקיש ,םיאנתה תא וותי תודחוימ תונקת .םימייקה םירדסהו

 ,םלוא ."(:* רוביצה תויוכזמ רתוי הבורמ האנה ידיל עיגהל םידוהיה

 תמקה רחאל ןמז דוע תויהל םידוהיה תלאש הפיסוה וז הנקת תורמל

 .תופוחדה הנידמה תויעבמ תחא ןילופ תכלממ

 דיווה הדעוה טקפרפה םוקמב 1816 תנשב האב הזוחמו םודארב

 -- םידוהיה יפלכ תימשרה תוינידמה יווקל דוגינב -- התיהש ,תידוב

 ריעה שארמ הדעוה העבת 1818 רבמטפסב 287ב .םהל החונ תוחפ

 תנשמ לחה ינלופמ תיב וא שרגמ הנק וא רכח םידוהיהמ ימ ,רוקחל

 רפכמ ץיבוכורוב שוביל ידוהיה קרש ,התיה הריקחה תאצות .5

 ,טַאיווש יבונב תיב יקסבוניבדול ךאיציאוו ירצונהמ הנק רוטפק

 .םידוהיל דעוימ םוקמ אוהש

 תעקפה לש תוינידמ ריעה תצעומ הטקנ רוידב תולבגהל טרפ

 .תויוגח ריעב קיזחהל רוסיאה תמחמ .םידוהיה ידימ הכאלמהו רחסמה

 .תורידהו םיתבה ךותב רתסב םרחסמ תא להנל םיצלאנ םידוהיה ויה

 התשע היריעהש ,ןבומכ .תולכור יכרדב רקיעב להנתה ידוהיה רחסה

 יכ ,םיסולכואה לע אקוד םייוצר ויהחש םילכורה תא לסחל ידכ לכה

 אל השעמל .םירצונה םינוונחהח רשאמ רתוי לוזב תורוחסה תא ורכמ

 רוסחמ היה ,תמלשומ תונח התיה אל ,חתופמ רחסמ םודארב היה

 רתוי םיהובג םיריחמ םהיתורוחס דעב ושרד הלאו ,םיסונמ םירחוסב

 .המיאתמ המר אלל התיה הכאלמה םג .תונכשה םירעב רשאמ

 (29 2726-ל הלע 1815 תנשב ןיסולכואה רפסמ .רתויב העורג התרצותו

 וויה םידוהיה .(םישנ 211 ,םירבג 202) םידוהי 413 םהמ ,שפנ

 הדורי המ דע טילבה םבצמו םיתבח רפסמ .היסולכואה ללכמ %

 םינבל-יתב 36 קר םהמ םיתב ("51236 ויה ריעה לכב .ריעה התיה

 .(3? ץעדיתב רתיהו

 םהמ .םירחוס 138 רחסמב םיקוסע ויה 18157ב יעוצקמה בכרהה יפל

 1 .חלמ ירכומ 17 ,קבט ירכומ 18 ,םיטושפ תואקשמ ירכומ 0

 תוינדעמ ילעב 4 ,ןיי ירכומ 4 ,תיקדס 12 ,חמקו תוינטק 10 ,הנופא

 14 ,םיקסויק 10 ,דראיליבדימלוא 4 ,חזרמ-יתב 2 ,הפק תיב לעב 1דו

 תשורחדיתב 2 :היישעתה ילעפמ ויה הלאו .ץחרמ"תיב 1 ,ירפ

 ,םירלדנס 42 :שיא 157 םיקוסע ויה הכאלמב .הריבל 2 ,ש"ייל 2 ,ןובסל

 ,םירגנ 8 ,םיחפנ 5 ,םירגסמ 15 ,םיפוא 10 .םיבצק 16 ,םיטייח 8

 ,םיפרוצ 2 ,םינעש 2 ,ןובס-ירציימ 2 ,ש"יי ילשבמ 6 ,הריבדילשבמ 4

 3 ,חחפ 1 ,םיאקסרוב 3 ,םינעצר 2 ,תופפכ השוע 1 ,םינעבוכ 2

 םיישפח תועוצקמב .םינוש 6 ,םיננג 2 ,םיאקיסומ 2 ,םיעבצ 5 ,םירפס



 | ,םידירי להנמ 1  ,םיחקור 2 ,םיגרוריח 2 ,אפור 1 :12 וקסע
 .(53רשכ רשב רכוח 1 ,הליהק סנרפ 1 ,שמש 1 ,בר 1 ,ךוותמ 1 ,םשור

 1838 תנשבו ,םינוונח 28 ,םידוהי םירחוס 18 םודארב ויה 1828"ב
 הלע םשוכר לכו ,םימשב ,םיגירא ,ןיי ירחוס םבור ,םירחוס 0
 בכרה .םינוונח 157ו םיאקתממ 4 ויה םדבלמ .בוהז 100,000--20,000"ל

 .1844 תנש דע ואולמב טעמכ ראשנ הז

 3 ,םילכור 20 ,םינוונחו םירחוס 34 םודארב ונמנ הנש התואב

 2 ,םיקלחמ 5 ,דראיליב"ימלוא ילעב 9 ,חלמ ירכומ 11 ,םירוסרס

 .(*+ םיגזומ 64 ,הלרגה"יסיטרכ"תונח ילעב

 26ע0218020מ16 160160816 "ב םינגרואמה םינלופה םירחוסה

 תורוחס םיאיבמ םידוהיהש ,םיננולתמ ויה קינוטשופ ןאי לש ותושארב

 םימלשמ םניאו ליאוה ,םילזומ םיריחמב ןתוא םירכומו ריעל תונוש

 םע אצמייש ידוהי לכ ףוטחל שיש ,הצעומה הטילחה םתמזיב .םיסמ

 קלח קרו ,הרטשמל האיבהלו המירחהל ,ריעה יתב ךותב ותרוחס

 הנמזה יפל האבוה הרוחסהש הרקמב קר .ומצע יכרצל ול ריזחהל

 דיש ,ןבומכ .שנועמ רוטפ ידוהיה היה ,ינלופ חוקל ליבשב בתכב
 תולבגהה תורמל .רחסמב הנוילעה לע התיה םירצונה םירחוסה

 םודארב םידוהיה רפסמ לדגו ךלה ,הכאלמו רחסמ ,הבישי"תויוכזב

 יאניוה סרגנוקב המקוהש תיאסרגנוקה ןילופ לש הנושארה הפוקתב

 .1815 תנשב

 לש םדיקפת תא ךירעהלו ריכהל וליחתה םייזכרמה תונוטלשה

 הפי ןיעב ואר אל ןכ לעו ,הנידמה ייחב ילכלכה םדמעמו םידוהיה

 .תילכלכה םתוליעפ תא םצמצל תפאושה תוינידמה תא

 ריתהלו םידוהיל תוסח תתל םינינועמ ויה תונוטלשה ,אברדא
 לש םתודגנתה ףא לע ,הישעתהו רחסמה יפנע לכב קוסעל םהל

 2.1.1816-ב החלשנ הז ןוויכב הארוה .םירחא םימרוג וא תודליגה

 .םודאר תיריע שארל טקפרפה ידי לע םג

 ילעבל םיישק תינוריעה הלהנמה התשע ,לכה תורמל םלוא
 אל םודארב בשיתהל וצרש םירחוס ,(5 תוילוש תקסעהב הכאלמה

 "םישלופ, ןומה הלא םידוהיב האר ריעה שאר .ךכל תושרה תא ולביק

 .םינמואמ-יתלבה הכאלמה-ילעב רפסמ תא ךרוצ אלל םיברמה

 לטבל אל הנוצר ךותמ הלש לע הדמע היריעהש ,אלפ ןיא ןכל

 השקב לכ התחדו ,תורוד הזמ השכר היריעהש תויגליבירפה תא

 םושרל הארוה הנתנ תידוביווה הדעוהש ,הרקמ וליפא היהו .תידוהי

 ,םינש עבראמ רתוי םודארב רגש הדבועה ףא לע שרוגש ידוהי

 תא וחירכה תוחתפתההו ןמזה יאנת םלוא ,ריעה יבשות ירפסב

 תא קלחל העיצה ךכו ,תורשפ תושעלו התופיקת תא תונשל היריעה

 -ילעב ,םירחוס ןוגכ תלעות םיאיבמה הלא -- םיגוס ינשל םידוהיה

 םהל ןיאש הלאו ,םירשי עוצקמ ילעב רוציקב ,הכאלמ"ילעבו םיתב

 םייתניב .םימדוקה םהירוגמ תומוקמל ריזחהל שי םתואש ,קוסיע םוש

 .םיתב םיקהל ,םודארב עקתשהל עוצקמ וא ןוה ילעב רפסמ חילצה
 םיבר םידוהי ואב ךכ ךרדב .םילבגומ םיעבורב םנמא ,תויונח רוכחל

 .הישעתו רחסמב ורדתסהו םודארל

 וליפא ,םינלופה םע םיבוטה םהיסחיל תודות וצלמוה םהמ םיבר
 אל היריעה .ריעב עבק תבישי עקתשהל תונוישר תלבק םשל

 ח"וד תידוביווה הדעול 31.8.1827 ב החלשו ,רבדה םע המילשה

 .ריעב הבישידתונוישר ירסוחמ םידוהיה תמישר םע

 ולביק םידוהיהו ,םילהנימה תונוטלשה ידי לע הרשוא המישרה
 ןהב ,תושקב היריעל ושיגה םישרוגמה .1.5.1828 דע שוריגזיווצ
 ופריצו .םיסמ ימלשמו םיקסע ילעב םהו ,םיתב ומיקה רבכש ונעט
 .( ריעה ידבכנ לש תוצלמה
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 תעבותהו הרימחמה תידוביווה הדעוה התיה 1828 תנש ןמל
 .הנש 20 הב ורג רבכש הלא וליפא ,םידוהיה תא שרגל היריעהמ

 ןפואב ריעל אבש ידוהי לכ .ךלהו רבג םידוהיה לע חוקיפה

 הרטמ וזיאלו ןינע הזיאב חיכוהלו ןולאש אלמל היה בייח ,יקוח
 ובשומ םוקמל שרוג ,ול עבקנש ןמזב ריעה תא בזע אלש הרקמב .אב

 .בוהז 50-ב סנקנ רג ולצאש תיבה לעב .עובקה

 הרטשמה יחקפמו היריעה ידיקפ תא דדוע הז רבדש ,ןבומכ
 .ריעהמ שוריג לש םויאב םיפסכ םהמ טוחסלו םידוהי יתב לע בבוסל

 םידוהי הכאלמ-ילעב ועתרנ אל תיעוצקמ תורחתה לש תוששחמ
 רודגיבא שקיב ךכ .םודארל אבש ידוהי הכאלמדלעב לש ושורג שורדל

 קינפא'צ לשרה תא קיחרהל ,םידוהיה םינעבוכה םשב ןייטשרבליז

 םודאר תב השאל תאשל דמעו ,ריעב בשייתהל לדתשהש ,בוטרבלמ

 חפקלו .קוחל דוגינב ,ריעב רוגל עבק ןוישר גישהל ךכ ידי לעו

 .םתסנרפ תא

 טעמ אל העגפ תידוביווה הדעוה לש תידוהי-יטנאה תוינידמה

 סחיב וסחיתהש םיירפכה דצמ .םודארל םיכומסה םירפכה ידוהיב םג

 ,אברדאו ,םדגנ תונולת םוש ואב אל .,םידוהיה םיבשותל ןגוה

 .קזנ ,םהירבדל ,םהל םימרוג םניא םידוהיהש ויה םירשואמ

 וררוגתהש םידוהי תוחפשמ 24 בוקרזרד רפכב ויה 183) תנשב
 רלעב 9 לצא תוחפשמ 13 בויבמולוגב ,םיינלופ םיתב"ילעב 11 לצא

 וצ יפל .םיתבדילעב 3 לצא תוחפשמ 3 הקסבויבמולוג אלווב ,םיתב

 בוזעל םידוהיל תורוהל ריעה לע לטוה ,16.6.18307מ תידוביווק הדעוה

 רבכש הלא וליפא ,ללכה ןמ אצוי ילב 10.8.1830 דע םירפכה תא

 םכסוה ןייטשדלוג השמ ידוהיה רכוחל קר .םינשב תורשע םהב ובשי

 ,חיכוהש תיבה לעב תצלמה יפל ,רבמטפס ףוס דע ושוריג תא ךיראהל

 תא םוי ותואב בזע אל אוה .309 דע ףקותב אוה םגיב הזוחה יכ

 םלשלו ונובשח לע םקיזחהל היה וילעו ,םילייח הב ובצוה ןכל ,ותריד

 .תוריכש ימד םהל

 תריב 1844--1816 םינשב התיהש ,םודארב ויה 1820 תנשב

 לש 13% םהש ,םידוהי 5057ו םירצונ 3365 : רימודנאס ובטזדובוויווה

 .היסולכואה

 (םישנ 258 ,םירבג 247 ,13.34%) 505-ל םרפסמ הלע 1822 תנשב

 רפסמ היה 1827 תנשב .("1 םישנ 1615 ,םירבג 1663) םירצונ 3278 לע

 .(א:ז (23.2%) םידוהי 1000 םללכבו ,תושפנ 4302 הלוכ היסולכואה

 לע (23.03--13.34%07מ) 9927ל 5057מ םרפסמ לדג רבכ 1828 תנשבו

 .(76.97%) םירצונ 4

 הניחבמ חתפתהל ריעה הליחתה תיאסרגנוקה ןילופ תכלממ ימיב

 תשורח יתב תמקה ןכו ,דחא דצמ הלודיגו היינבה םוקיש .תילכלכ

 וסוסיבו ידוהיה בושיה בוצייל םג הלודג המורת ומרת ,תויונחו

 .ילכלכה

 תוישעת חותיפב םבורב ןילופ ידוהי ופתתשה וז הפוקתב

 ,ןתיבב תורציימ תודיחי תוחפשמ ויה םיינכט םירישכמב .תיבה

 הגירא תורוחס בורה לע ,תונוש תורוחס ,החפשמה ינב לכ תדובעב

 תיתיבה היישעתה ןומימ .םירחוס תועצמאב ןתרצות תוקוושמו ,הייווטו

 רפסמ םידוהי ורסמתה םודארב םג .םידוהי םיוולמ ידיב היה וזה

 ףא לע .םיבשות לש ןטק אל רפסמ הקיסעהש תיתיב הישעתל

 וענמנ אל ,תילכלכה החירפב ןילופ ידוהי ואלימש לודגה דיקפתה

 םידוהי םיעבור םוחית לע הריזג 1822 תנשב איצוהל תונוטלשה

 ,םודארב םהירוגמ תומוקמ תא ובזע אל םידוהיש יפ לע ףא .םידחוימ
 םויה רדס לע התלע וטיגה םוחת תצירפ .םהילע םג וז הריזג הלח

 .1841 תנשב ךא
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 םידוהיה ייחב דחוימב רכינ אל המושיר 1830 תנשב דרמה תפוק

 .םודארב

 תלעות םידוהיה ואיבה םודאר םג הכייתשה הילא רימודנאס זוחמב

 םידוהיה ומיקה ןישולאיזד ,בו'צאחוסב ומכו ,ינלופה לוגירל הלודג

 םיבדנתמ 70-מ הלעמל ובציתה דבלב בו'צחוסב .םיבדנתמ"תודיחי

 תעשב םידוהיה ורזע קצוקב .ינלופה םיממוקתמה אבצב תורשל םידוהי

 .(*רךיעה תובוחרב םיסרתמ םיקהל יקצי'זור לרנגה אבצל תוברקה

 וגידיב ןיא םודאר ידוהי לש םתופתתשהו םתוליעפ לע -- םלוא

 לש םסחי תמחמ רשפא -- שידא היה דרמל םסחיש ,הארנ .תועידי

 ירשקב ודמעש םודאר ידוהיל היה העודי יאדו .םהילא תונוטלשה

 אבצה דקפמו םייזכרמה תונוטלשה לש םתפקשה ,השראו םע רחס

 םידהוא םניא ,ןויסנה ונדמילש יפכ ,(םידוהיה) םה,ש ,יקסנימוא לרנג

 תוצובקל דוגינב ,דצה ןמ דומעל ופידעה ןכלו -- "תדלומה ןינע תא

 .רימודנאס זוחמב םיבושי רפסמב דרמה ידהוא םידוהיח

 םלוא ,םירפכב בוש בשייתהל םידוהיל ורשפיא דרמה תוערואמ

 -יעה תונוטלשה וליחתה יאבצה"יטילופה בצמה בוצייו דרמה ירחא

 עקרק לע ובשי אלש םידוהיה תא םירפכהמ קיחרהל בוש םיינור

 .תיאלקח

 םשב ,בוארטניו קרב שיגה בויבמולוג רפכה יבשות םשב

 .אושל םלוא -- םשוריג בוכיעל תושקב ,הימח לשרה בוקזרד ידוהי

 תייחד לע תידוביווה הדעוה ינפל היריעה הצילמה 1832 יאמב 18"ב

 לבחב אבצה דקפמל הנולתב ונפו ,ורתיו אל םידוהיה .תושקבה

 1832 רבוטקואמ התרבסהב .שוריגל רבסה עבת אוהו ,רימודנאס

 -שואש ,ןושארה רדנסכלא ראצה לש תויגליבירפה לע היריעה הכמתסה

 םידוהיה ,םולכ אלב רמגנ ןינעהו -- ןושארה יאלוקינ ידי לע ור

 | .םירפכה תא בוזעל וחרכוה

 טסוגוא ירצונה יאקסרובה ןיב השק קבאמ ללוחתה דרמה ירחא

 תודלותב ןינעמ קרפ אוהש ,םידוהיה םיאקסרובה ןיבל ןייטשרינש

 -רינש טסוגוא .םודארב הריעצה היישעתב םידוהיה לש םתוססבתה

 הב םיקהו 1818 תישארב ויחא םע דחי אנזופמ םודארל אב ןייטש

 8000 ךסב יארשא תרזעב .סורב תיב ,םילעופ 3 םע ,1823 תנשב

 ,ךכ ידכ דע לעפמה תא ביחרה ,הלשממה תאמ לביקש ,בוהז

 ביטב הרכה תואכ ,יקסנילֶאּפ יזיולא ריעה אישנמ לביק 22.6.1826"בש

 1832 תנשב ,7 1829 תנשב ,5 קיסעה 1827 תנשב .ףסכ ןוילדמ ,ותרצות

 םידוהיה לש סורב יתב םג ויה םימייק רתוי תרחואמ הפוקתב .םילעופ 6

 תונוטלשב םיצמאמ ושע ןייטשרינש םיחאה .ןמיינ ביילו רלדא הקלמש

 םידוהיה םיאקסרובהש ,קומינב םירחתמה תא לסחל ובטזודוביווה

 םימלשמ םניאו םידוהי םהשו ,.הכאלמ"ילעב לש הדליגה ירבח םניא

 הדעוה .וחילצה אל םיצמאמה .הכלממה תבוטל םימולשתו םיסמ

 ןייטשרינש םיחאה לע רסאיי אלש ריעה תצעומל העידוה תידוביווה

 סורב תיב קיזחהל ,רלרא הקלמשו ןמיינ בייל םידוהיה לע אל ןכו

 וחיכוי םא ,(רלדאו ןמיינ) תידוהיה הנוכשבו (ןייטשרינש) םודארב

 ("*1837 תנשב ךישמה ןייטשרינש .תיקוח איה םודארב םתבישיס

 ןמזה תצורמב םלוא .תויבויח תואצות ילב ,םידוהיה דגנ ויתונולתנ

 קוש רסוח ללגב השק ילכלכ רבשמ סורבה"יתב לכ תא דקפ

 .םתרצותל

 םתרצות יוושו םילעופ 5 ןייטשרינש םיחאה וקיסעה 1843 תנשב

 יוושו םילעופ 10 וקיסעה רבכ 1844 תנשב .לבור 2000-ל הלע תיתנשה

 ידיל םלעפמ רבע 1849 תנשב .לבור 8920-ל התלע תיתנשה םתרצות

 םילעפמל הכאלמה ילעב תואנדס ולדג ללכב .וביחרהש ךיליירפ ינמרגה

 יטנלאו םיקה 1816 תנשב .םילבגומ םידממב ןיידע םנמא ,םייתיישעת

 תילכלכה התובישח .'הז 1200 לש ץוהב םיגירא רוצייל הנדס יקסנילאק

 םירחוס תדוגא לש המויק לגרל םישולשה תונשמ הלדג ריעה לש
(11016628 6511788/). 

 1161דמ ,תרכינ הדימב ידוהיה בושיה לדג 1840--1838 םינשב

 .(*ל תושפנ 4205 תב תירצונ היסולכואב ,שפנ 1640"ל 1838 תנשב שפנ

 רימודנאס זוחמב יעוצקמה בכרהה לע םינותנ ונידיב שי 1840 תנשל

 םידוהיה תועוצקמ טוריפ ילב ונרעצל ,םודאר ריעה הכייתשה הילא

 בכרהה לע קיסהל לכונ זוחמה ירפסממ םלוא .(*' הפוג םודאר ריעב

 יפל .תיללכ הנומת תוחפל ונמצעל רייצלו ,זוחמ ותואב יעוצקמה

 יסמ, לע השראוב ןשיה ןויכראב םיקיתמ םיחוקלה .הלאה םירפסמה

 םידוהי, ,"לובגה ירעב םידוהי,. ,"םידוהיל תונוישר,  ."רשכ רשב

 ,םידוהי 52790 רימודנאס זוחמב ויה ,"םידוהיה תוריד, ."םירהה ירעב

 בכרהה .(אי* םירפכב (16.2%) 85707ו םירעב (83.8%0) 44220 םהמ

 :ןמקלדכ היה יעוצקמק

 .חמק תונחט ילעב 18 ,תיברב םיוולמ 37 םהמ :ןוה ילעב 55 (1

 ,םירשג-ימד 13 ,תונחט 83 ,םיתב ירכוח 282 :םירכוח 443 (2

 2 ,קבט"תקולח ילעב 59 ,ריינל תשורח"תיב 1 .תויטרפ תוזוחא 4

 .ש"יי יקלחמ

 יגזומ 208 ,חלמ יגזומ 179 :תודעסמ ילעבו םיגזומ 6944 (3

 ילעב 2 ,תוינסכא ילעב 13 ,חזרמ"יתב 272 ,ןיי יגזומ 15  ,שייל

 .דראיליב קחשמ יתב ילעב 5 ,(ןעכיקראג) םילשבמ

 222 ,םינועמק 332 ,םירחוס 265 :םילכורו םינוונח 867 (4

 1 ,קבט 14 ,םיצע 4 ,תיכוכז 9 ,תורנ ירחוס 30 ,תואובת ירחוס

 .םירפס ךרוכ

 .םילימע 25 (5

 .םיקפס 9 (6 =

 ,םיטייח 655 :םילעופ ,הכאלמ ילעב ,םיריעז םינלבק 1935 7

 .םינוורפ 111 ,םיבצק 152 ,םיטרח 143 ,םימותחנ 198 ,םירלדנס 9

 ,םיכרוכ 12 ,םירגנ 16 ,םיגרוא 16 ,םיגגז 44 ,םישבוחו םירפס 7

 תורנו גנוד ,בלח ינתשרח 20 ,םיטושיק ישוע 4 ,יעבצ 1 ,םיחפנ 2

 3 ,םינעבוכ 20 ,םיפרוצו םינעש 4 ,םיגירא ינתשרח 9 ,ןירָאיטס

 13 ,הכַאל-רציימ 1 ,םיאקסרוב 4 ,ןמש ינתשרח 10 ,תוניפס ינוב

 ,(80210א026ם0:)םילבוח 11 ,םיצע-ישרח 4 ,תורפות 8 .םירדוג 6 ,םיתפז

 2 ,םיצע"יבטוח 4 ,לזרב יקצוי 5 ,זילפ יקצוי 11 ,תוניבגדישוע 4

 ,תופצר השוע 1 ,םימ יבאוש 2 20(, ש61/626) םיאמתכמ 6 ,םיעבצ

 -ישוע 2 ,םינעצר 4 ,ןלימע ישוע 18 ,ץמוח ישוע 6 םינתבח 3

 2 ,ןשדו גלשא ילעופ 7 ,ש"יי תופרשמב םינמוא 19  ,םילגלג

 יקצוי 4 ,ןיטנפרט רציימ 1 ,שרח 1  ,תודוספר-ינפס 15  ,םינפער

 .םישטול 2 ,תורטקמ"ישוע 11 ,םיאקמזופ 10 ,לידב

 27 ,(** תוירפכ תותרשמ 1114 :םיריכש ,םיתרשמ !255 (8

 םיריכש 3 ,תיב ירמוש 21 ,םינרדח 30 ,תורזוע 60 ,םיירפכ םיתרשמ

 .םייטרפ

 21 ,םיארכרכו םינולגע 108 :םילבס ,תולגע ילעב 129 0

 .םילבס

 תיאלקח הדובעב 143 ,םיריעז םירכוח 43 :תואלקחב 186 (0
 .(סתַהַזגקתַוסַע) תיתיב

 ,תודלימ 4 ,רמז"ילכ 33 ,םידמלמ 48 : םיישפח תועוצקמב 86 (1

 .החמומ אפור 1
 .םישמש 138 ,םינבר 61 : שדוקדילכ 199 (2

 .םיימוי םיריכש 4782 (3
 .טוריפ אלל ,םינוש תועוצקמ 87 (4

 .עוצקמ ירסוחמ 176 (5

 היסולכוא ךותמ םישנא 10928 םיקוסע ויה 15--1  םיגוסב

 .(5 שפנ 52790 תב תידוהי
 .םירדחב ודמלש םידלי 9417ו רהוסדיריסא 57 ומשרנ הז דבלמ
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 ,(867) םינוונחו םירחוס לש ןטקה רפסמה אילפמ ל"נה םירפסמב
 םידוהיה לש עירכמה בורה ידיבש הדבועה חכונ ,ןבומ רבדה םלוא

 תינשו ,הנטק הדימב וליפא רחסמ תלהנהל שורדה ןוהה היה אל

 -ושקה םיינוריעהו םייתכלממה םילטיהבו תונושה תולבגהבש בוכיעה

 אל תולכורב וליפאו ינועמק רחסמב םידוהיה בור .רחס ןוישרב םיר

 םעוצקמ תא ונייצ ןכלו ,םיסמהו םימולשתה תא קלסל םדיב היה

 םינלבק ,הכאלמה"ילעב לש םרפסמ רכינ הז תמועל .םייערא םיריכשכ

 ונא םידמל ילכלכה לודלדהו ינועה לע .(1935) םילעופו םיריעז

 הדובעל םירפכל תאצל םיחרכומ ויהש (1255) םיתרשמה רפסממ

 תולבגה תמחמ םיירפכה םייחב שרתשהל תלוכי ילבמ ,ץיקב תינמז

 רותב ,םידוהי 186 ךא םיקוסע ויה אדירג תואלקחב .המודכו תויקוח

 .ריעז קשמ םע תונטק המדא תוקלח ילעבו םיריעז המדאיירכוח

 ,(5 הצלַאיקו רימודנאס יכלפמ בכרוהש םםודאר זוחמ תמקה ירחא

 הנפמ ןמתסהל תילכלכ הניחבמ הפוג םודאר ריעב הלא םינשב ליחתה

 ,יתכלממה רצואה םעטמ רכוח וטיגה םוחתמ אצי 1841 תנשב .רכינ

 רכיכב ינלופ לצא הריד ומצעל רכשו ,ןייטשלקניפ יתבש ידוהיה

 דמעש ,הזכ ילקידר יונישל .ודרשמ תא םג םיקה םש ,ריעב תיזכרמה

 םידוהי םיעבור תמקה רבדב) 1822 תנשמ הריזגל ףירח דוגינב

 תא השיגהו ןפוא םושב םיכסהל תידוביווה הדעוה הלכי אל ,(םיידבל

 .קספ םינפה ןויוטסינימ .המיחדמה העתפהה האב הנהו ,התנלבוק

 רוגל הנידמה רצואל תלעות איבמה ןייטשלקניפל תושרהל שיש

 .(5 ריעה זכרמב

 ,להוכ קוקיזל תשורח"תיב ןמרקב לאנתנ םיקה 1840 תנשב

 ונב הנק 1859 תנשב .ךלהו בחרתה ולעפמ .ש"ייו םירקיל רוצייל

 רוטיק-תנחט תא םש םיקהו יילריפ םינחוטה-תנוכש תא עלעשטיא

 ןכו זרוא ףוליקל הנחט ,םיסירג תנחט הדילו ןילופב רתויב הלודגה

 -תיב הלא םילעפמל ףסונו .םיחמצ"ןמש קוקיזו רוצייל תשורח"תיב

 ךכ רחא וגזמתנ תשורחה יתב לכ .םייאלקח םירישכמל תשורח

 תישארבו ט"יה האמה ףוסב .(288180ץ 21116)) יילריפ ילעפמב

 .השורחדימכ .חמקה יהי לא ,תהמת וענת התחהמי ,תוהיעזה ,האמזח

 --1845 םינשב .(% רוטיק חוכב םינבל רוצייל הכאלמדתיבו םירמסמל

 ילעב לש תואנדס ויה םהמ קלח ,היישעת ילעפמ רפסמ ומקוה 7

 תמקהב םיפסכ ועיקשהו ורשעתה םהילעבש רחאל ,ובחרתהש הכאלמ

 .ה םינשלו ,(תורנו ןובסל ר"חיב) רדיזנפייז ליקעי ןוגכ ,תשורח יתב

 -סיסה השראומ 1859 תנשב האצישכ .(א% םירחאו ,(תכתמ) םולבדלוג

 לע ףירח סומלופ ללוחתנ תונותעבו ,"ידוהיה םלועב, המחלמל המ

 "םיאלקחה תדוגא, םעטמ ילכלכ קבאמ יווילב ,ןילופב תידוהיה היעבה

 לש תונמזה תיב,  םודארב םג  דסונ סא. 6

 תונמזה לביקו ,תורוחס קפיסש "םיאלקח (עכסתג 216008 130121860)

 -פהמו רחסמהמ םידוהיה תא קיחרהל הרטמב לכהו תיאלקח תרצותל

 רחס לע םג ורעתסה תוזוחאה ילעב יגוח .ללכב תילכלכה תוליע

 ,הילגנא ,הינמרג ,היסורל הנתוכהו תורועה ,םיצעה ,תואובתה אוצי
 .םידוהיה ידיב זכורמ היהש

 הריעה ואב םבורש ,םידוהי 2724 םודאר ריעב ונמנ 1862 תנשב

 28-מ קוחה יפל .שפנ 100073 היה םיבשותה רפסמ .התביבסמ

 םגו תויזוחמ תוצעומל הריחב תוכז םידוהיל הקנעוה 1861 יאמב

 רדנסכלא לש ותלועפב ןושארה בלשה הז היה .םירעה תוצעומל

 .ןילופ ידוהיל תויוכז יווש ןתמל יקסלופולאיוו
 רחבנ ,םירבח 18 התנמש ,םודאר זוחמב תיזוחמה הצעומל

 127ו םירבח 12 תב םודאר ריעה תצעומל .טלבנזור שרה ,דחא ידוהי
 ןאמכדלאה בקעי ,םיידוהי םוקמ"-יאלממ 2 קר ורחבנ םוקמ"יאלממ
 .(ב3* םיובנשריק לאונמעו

 זכרל התביבסו םודארב םידוהיה וחילצה 1870--1867 תנשב
 רכינ רפסמ היה תורייעבו ריעבו ,היסור םע רחסמה לכ תא םהידיב

 םירוטנרבוגה לש ת"וחודה ךותמ עודיש יפכ ,םידימא םירחוס לש
 רחסה .םידוהיה ידיב ויה היישעתה ילעפמ םג .(" םינשה ןתואב
 .לזרבו ,רמצ ,םיצע ,תואובת עירכמה ובורב ףיקה

 ןילופב הלכלכה תוחתפתהל הפיקמ המורת ומרתש םודאר ישיאמ

 ליאוה .ךולב (לימוגוב ןאי) ןתנ תא ריכזהל שי היסורב ףאו הלוכ

 ילויב 24-ב הפ דלונ ,ןתנ ריעצה ןבה ,אוהו םודאר בשות היה ויבאו
 לעבכ ,לביק םילעס-המלש ויבא .דחוימב וילע דומעל יוצר ,6

 ,יללכה רפסה תיבל וידלי תא חלשו תיפוריא שבלתה רבכש הכאלמ

 םודארב חתפ הכלממה םעטמ הידיסבוס תרזעבו ,הבישייןוישר

 ודמל םינבה .תונב יתשו םינב השימח םודארב ול ודלונ .הגראמ

 רוכבה ויחא .יללכה רפסה תיבב ורקיבו םיידוהי םידומל יטרפ ןפואב
 רצק ןמז רחאלו השראול ,18427ב ,17 ליגב רבע ,לבייפ ,ןאי לש

 ויחא לש ותמזיב .ןתנ ינשה חאה השראול אב 1851 תנשב .רצנתה

 ךולב דמל השראוב .(3* לימוגוב ןאי םשה תא לביקו אוה םג רצנתה

 דוד וריעדןב לש קנבב דבע םירהצה ירחא .ילאיר רפס"תיבב

 .ץילפט קירנה לש קנבב כ"חאו ,םולבנזור (לוראק)

 .ותסנרפל רכתשהל היה חרכומ ילאירה רפסה תיבב וידומל רמגב

 ףסכ תצק ךסחש ירחא .ינלופ ץירפ לצא תוזוחא להנמכ דבע אוה

 תונלבקב קסעו םידוהי םיאקנב תצובק םע רשקתה .גרוברטפל עסנ

 םיחוור ול האיבהש תונלבק ,גרוברטפ-השראו לזרבה תוליסמ תיינבב

 ולצא דבע םולבנזוך דוד .קנב חתפ השראול ובוש ירחא .םימוצע

 ויתונורשכל תודות .םש דמלו ןילרבל רבע דרמה תונשב .טנרוקורפכ

 דחוימ ןינע הליג ןכ .הלכלכה יעדמב ףיקמ עדי שכר ותדמתהו

 .תיטילופה-תילכלכהו תיאבצה היגטרטסאה תויעבל םיעגונה םיחטשב

 תב ,גרבננורק הילימא תא השאל אשנ השראול ובוש ירחא
 -ננורק דלופואיל םסרופמה יאקנבה לש ויחא ,גרבננורק (אפור) ר"ד

 ,בויקדקסירב ,ואביל ,זדול וקב לזרבה תוליסמ תינבב קסע אוה .גרב

 גרבננורק דלופואיל םע השק קבאמ להינ .הבורבמוד-ברעמ"םורד

 םינמורה דחאב וליפא חצנוהש קבאמ ,רתויב ףירחה ורחתמ היהש

 לזרב תוליסמדיווק תינב דבלמ .(""יקסבאשארק יצנגיא םזוי לש

 .היסלופב .םיצע תורסנמ ,רכוס תישעת ,רוטיק"תונחט תישעת םיקה

 .הרידד-רכש ילב ויתבב םיררוגתמ ויהש םיבר םידוהי םילעופ קיסעה

 םינינעל ול היהו ,לארשי ינומה לש היצזיביטקודורפל ףיטמ היה

 .יקצינבארפ טורשריק ףזוי ד"וע ,דחוימ ץעוי הלא

 תיתרבחה ותונינעתה לכו ,ידוהיכ ומצע שיגרה ותורצנתה ףא לע

 הכלהו הלדג תילכלכהו תיתרבחה ותעפשה .םיידוהי םינינעל שידקה
 .היסורו ןילופב

 םימייק םיידוהי תודסומל םילודג םימוכס םרת ,לודג ןבדנ היה
 שופיח תא ופסכב ןמימ 1881 תנשב תוערפה ימיב .םישדח תמקהלו
 ,גרוברטפב םידוהי םינקסע םע הלועפ ףתיש ,וזוכירו ןהילע רמוחה
 רבד -- תוומל תוערפה יעשופ תא ןודיש יאבצ ןידדתיב תמקה שרד
 ...םינלופה יניעב ןח אצמ אלש

 תא שיגרהו ,םידוהיה לש םיסרטניאה לע ןגה תונמדזה לכב
 ןויסנ לכל דגנתהו ,תיסור-תינלופ הרשפ שרד .םמע רושק ומצע
 .םינלופה דרמ לש

 ילכלכה-יטסיטטסה בצמה רקחל תוחלשמ ןגריא 1885 תנשב
 לע םירפס ומצעב םסריפ הזה רמוחה ךמס לע .היסורו ןילופב
 תובכרה תעפשה, ,"1881--1871 םינשב ןילופב תיתשרחה הישעתה.
 /ט"יה האמב היסורב םיסנניפה, ,"היסור לש ילכלכה בצמה לע
 .ידוהיה טנמומה תא תטלוב השגדה שיגדה הלאה וירוביח לכב

 לאומש ,שריה ןורב םע םיבתכמ תפילחב דמע םידוהיה ינינעב
 סרגנוקב גאהב וריכהש ,לצרה רודואיתו גרובצניג ןורב ,ויגטנומ
 התועצמאב -- ראצה ידי לע ותמזיב סנוכש (10.5.1899) םולשה
 רבמצדב 29-ב הניוב לצרה רייד לצא רקיב ךולב .רנטוס תינורבה לש
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 ךולב .(" "חקיפ, ליכשמ ,קיתו ידוהי רחוס וב האר לצרה .9
 .ינויצה ןינעב ותוא ןיינעלו ,ראצה לצא ןויאר ול רדסל חיטבה

 לצרהל עיצה 1901 תנשבו ,תוימשיטנאה לש יעדמ רקח לע רביד אוה

 תא חתנל הצר וב תידוהיה היעבה לע ולשמ רפס רואל איצוהל

 לצרהל איצמה אוה .םידוהיה תופידרל ומרגש תוילכלכה תוביסה

 תדחוימ הכשל םיקה 1890 תנשב) תידוהיה ותכשל לש רמוחה תא

 גרבלדא לאומש לש ותוריכזמב ,ןילופ ידוהי לש ילכלכה בצמה רקחל

 .(ץרפ .ל .י לש ותופתתשהבו (1939--1867)

 ירסומהו ילכלכה בצמה תא ךולב ראית םיכרכ 5 לש רוביחב

 התלע הרודהמה לכ יכ ,םירלפמסכא 25 קר ולצינ .ןילופו היסורב

 | .1896 תנשב הקילד שאב

 ענכושמ טסיפיצפכ .ימלועה םולשה ןויערל דחוימב רסמתה ךולב

 תיסורמ םגרותש ,םיכרכ 7-ב "הדיתעה המחלמה, ורוביח תא בתכ

 ידכ דע ,הב האגתהו ותודהי תא שיגדה וייח ימי לכ .תופש עבראל

 .רמומ אוהש וליפא ועדי אל םיברש ךכ

 וייח ימי לכש עבק ותאווצב .השראוב 1901 רבמצדב 25"ב רטפנ

 .ידוהיכ תמ 'אוהו ידוהי היה

 דוד .םודאר דילי ,וריע ןב היה ירמגל רחא סופיטמ יאקנב

 וטנוקסידל קנבב ףתוש היה .(1899--1829) םולבנזור (לוראק)

 םע דחי היה אוהו ,השראוב דנאטשדלוג רדנסכלא לש ודוסימ

 ימיב .ןילופב הלודגה רכוסה-תישעת ידסייממ .ןייטשפא בלסי'צֶאימ

 טשרקובב תובוחרה תלילסל ןלבק היה (1877) היכרות-היסור תמחלמ

 | .דואמ רשעתהו

 תלהנה רבח היה ,תואקנבב םולבנזור ףתתשה היישעתל טרפ

 לוראק תוינמה תרבח ,זדולב "יבולדנאה קנאב,, ,"יבוטנוקסיד קנב,

 קנב, תלהנהב םגו ץיבונסוסב םחפ תורכמ תרבח תלהנה ,רלבייש

 לע הלודג העפשה ול התיה "םירחוסה-תדוגא, רבחכ ."יקסלופ

 .ינלופה רחסה

 ךסב וקייטאמ ןאי רייצה ידימ הנקו תינלופה תונמאב ךמת

 הקינעהו "דלאוונורג לע ברקה, תמסרופמה ותנומת תא לבור 0

 הייוטיב לע האב וקייטאמ לש ותדות .השראוב ינלופה ןואיזומל

 דומלתה ינימאמ, ינפמ ריהזה וב "תג" ימשיטנאה תעה"בתכב

 ..("."ףסכה ילעב םהש ינפמ םיתמ ונב םיאורה

 לש ונב השראוב 528018 (צ1סשת87ב האופר דמל הפוקת התואב

 הינמרגב היסנמיג םייס .1845ב םודארב דלונש ,ףרערעיוב דוד

 ליעפ קלח חקלו 1868--1863 םינשב השראוב האופר דמל כ"או

 תפרצ ,הינמרגב םילוח-יתבב רפסמ םינש דבע .םיטנדוטסה ייחב

 םילוחה-תיבב טנטסיסא היהו השראוב רג 1882 תנשמ .הילגנאו

 דךאופר רקחל עודיה תעהיבתכ יכרועמ 1221601408 8

 םירקחמ םסרפו םיבצע לש היגולותפב החמתה "2עסמ1א8 1088128"

 ץיבאיקנַאיס קירנה ןילופ ירפוס לש םיבורקה םהידידימ .הז חטשב

 .סורפ בלסובו

 םודאר ידוהי ברקב ויה 1863--1861 תונשב ינלופה דרמה ימיב

 : תינלופה תימואלה העונתל םידהוא

 "תוינונק, ללגב םודארמ ןויצנב .מ ידוהיה השראוב רסאנ ךכ

 .(י:יאבצה ןידה-תיב ינפל 1861 רבמבונב דוע דמעוהו ,תויטילופ

 ,ממסלדנאה ידוהיה היה םודארב 1862 תנשמ דרמב םיליעפהמ

 רסאנ הריקח תדעו אישנל יקסברומ יטנצניוו לש הנשלהה דוסי לע

 היהש ןמסלדנאה ףזוי ידוהיה םע ההז אוהש ,חינהל שי .1863 תנשב

 תנשב .לבור 500 םרת דרמה ץורפב .דרמב ליעפ קלח חקלו אפור

 דקפמ לש דיקפת אלימ תועובש רפסמו תוליעפב וב ףתתשה 3

 תרוקיב םשל ,ץראל ץוחל אצי 1863 רבמטפסב .ןיטסוג זוחמב דרמה
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 תוגולפל קשנ תקפסאב תימואלה הלשממה יחילש לש םתלועפ
 .םידרומה

 1865 רבוטקואב 21-ב איצוה דמעוה וינפלש יאבצה ןידה תיב

 תא ריגסה ןמסלדנאה ר"דש הדבועה חכונש ,ןייוצ וב ,ןיד קספ

 דויצ ןסחמ הלגתנ ויתוארוה יפלו ,הדוהו םייאבצה תונוטלשל ומצע

 דמעוהו ןילבמד רצבמב םישדח השולש רסאמל ןודינ אוה ,ינכפהמ

 .("* תהרטשמה חוקיפ תחת

 .ה

 .םודאר ידוהי לש יתליהקה ןוגראה ידמל ססבתה 1845--1830 םינש ב

 ואיבה םיתמה תא .ןימלע תיב םהל היה אל 1831 תנש דע

 .קיטישפל הרובקל

 םקוה 1831 תנשב םודארב הצרפש השקה ערילוחה ימיב קר

 .ץֶאיור תומדא לע ידוהי ןימלע"תיב

 ישאר .השארב םיסנרפ םע הליהקה םג הנגרוא הנש התואב

 קחצי ולפיט הז ןינעב .תסנכ תיב תיינבל םג ושגינ רוביצה

 ןמוקב לאנתנ ,תוילגרמ לאיחי בקעי ,םיובנשריק לדנמ ,םיובנשריק

 ויוניכב עודיו ןובסל הכאלמ-תיב לעב היהש .ןמטיד .ןמטיד בקעיו

 רבמצדב .תסנכה תיב ןינעב רתויב ליעפה היה ,רדיזנפייז ליקעי 'ר

 לע לביקש ץריווגנייר לאומש יאשראוה טרחה םע הזוח םתחנ 4

 יפל תורגסמו תועבצ ,ףוליג ,תורגנה תודובע תא עצבל ומצע
 | .תינכתה

 ויתודובע דעב ןובשחה תא החמומה לכירדאה שיגה 1845 סראמב

 התואב .תסנכה תיב ךנחנ ךכ רחא רצק ןמזו ,'רג 20 'הז 4036 ךסב

 תמקהל תינכתב םג לפטל וליחתה -- 1840 תנשמ לחה -- הפוקתה

 תלטה ידי לע תדחוימ ןרק הדסונ וז הרטמל .ידוהי םילוח"תיב

 ידי לע שגוה 184) רבמצדב .רשכה רשבה לע שורג ךסב סמ

 לוקוטורפ,  ,םינפ-ינינעל תיתכלממה הדעול ,רימודנאס זוחמה ןוטלש

 תוח"ודב ."שורדב םדייצלו םילוח יתב דסייל םידוהיה תנווכ לע

 סממ הרבטצנש .ןרקה לדוג לע רסמנ 1842 ראונאיו 1841 ינוימ

 .םודארב םילוח תיב תמקה םשל רשכ רשב לע לטוהש שורגה

 ךלהו לדג םייתניב .ןינעב הטלחה םוש ולביק אל זוחמה תונוטלש

 םיקוקז םיינע םילוח רפסמ ומעו ,הביבסבו ריעב ידוהיה בושיה

 חטשב םידוהיה ירוגמש ,קומינה ךותמ דוחיב .םילוח תיבב יופרל

 הטלחה לבקל השקבב השראול ןכל הנפ זוחמה ןוטלש .םילבגומ םה

 הנתנ 1847 רבמבונב 10-ב .םינש ךשמנ ןינעה .הז ףוחד ןינעב

 ,הרזעו הקדצ תודסומל חוקיפה תצעומל תוארוה םינפ ינינעל הדעוה

 דחוימב הקדב (% תונוטלשה תריקח .הפוג םוקמב ןינעה תא קודבל

 .הניחב לכמ תומוגע תונקסמל העיגהו ,ידוהיה עבורב רוידה יאנת תא

 היהש תיבב ,ינמז םילוח תיב התע תעל םיקהל חרכה התאר הליהקה

 ,הקנַאימודאר רהנה דיל שבוע גופס ץובב דמעו הליהקה ןיינק

 15 וזפשוא גגה תחת ןורדחב .תסנכה תיבמ תומא 50 לש קחרמב

 ךולכל ךותב םיבוטר םיטוטרמס םיסוכמ ,הפצרה לע ובכשש םילוח

 תשיכרל וליפא וקיפסה אלש לבור 120 היה וביצקת .סוחד ריואבו

 לע הערל ועיפשה הלא םיאנתש ,ןייוצ  הדעוה ח"ודב .תואופר

 .("שדקה, ומשב עדונ ןשיה םילוחה-תיב) .םילוחה

 אל יכ .םידוהי םילוח זפשאל ולכי אל ירצונה םילוחה תיבב

 .תרחא תד ילעבל םישורדה םידחוימ םירדח ויה

 ןיסולכואה לש עירכמה בורהש .םידמל ונא הז ח"וד ךותמ

 המכ קר .ןוימד לכ לע הלועה ינועב םהה םימיב יח היה םידוהיה

 ,םודארב לארשי תדע לש םישולשה קלחכ .תלוכי-ילעב תורשע

 .(* תובדנ לע ומייקתה וא םוי יריכש ויה םרתיו



 :דואמ דורי היה ןבצמ םיכומסה םירפכב ורגש תוחפשמ 80 םג

 .םיינעהו םילוחה תקזחהב ףתתשהל םהל היה השק

 הלשממה תרזעב -- דחא אצומ קר היה הריקחה תונקסמ יפל

 עשוהי "'ך ברהו הליהקה ישאר .לעופל האצוהל תיתקוחת ךרדבו
 תיב םיקהל םתורשפאב ןיאש ,שוריפב 1847 תנשב וריהצה אדנל

 ולכויש ,הלשממה תרזעב םתווקת לכ .םמצע תוחוכב הכלהכ םילוח
 םשל םידגב לש סמהמו רשכה רשבה סממ הרבטצנש ןרקב שמתשהל

 םיאצמנ ובש זוחמה לכל םילוחל רדוסמ דסומ לש ודויצו ותמקה

 .םידוהי 0
 םילוחה תיב ןינעל תדחוימ הצעומ המקוה 1847 תנשב דוע

 ,יקסניצבור .פ ,ר"ויכ קעירפופ יאופרה דרשמה חקפמ םע ,ידוהיה
 עשוהי ברה םידוהיה יגיצנ ,יקסבוקאמ ריעה שאר ,זוחמה תצעומ רבח
 הצעומ לע .םירבח ןמרקב לאנתנ ,ןמרוק .ג ,םיובנשריק קחצי ,אדנל

 יערא םילוח תיב רהמ םיקהל ,יחרזאה לשומה תארוה יפל ,לטוה וז

 .ירצונה םילוחה תיבמ ןקורתהש ןינבב

 רועישב סמב ,תומורתב דבלמ ושמתשה תואצוהה ביצקת יוסיכל

 ,זוחמה לכב תופוע וא רקב לש רשכ רשב הרטיל לכל תחא הטורפ
 ילויב 307-ב יבמופ זרכמ יפל ועבקנש ,םירכוחה ידי לע הבגנש
 .בוהז 37,000 ךסה תרומת ,טורבסיו בקעיו ןמטלא לדנמ :9

 םידגב לע לטוהש סמב םג ושמתשה םילוחה תיב תיינבל

 םילעפמל הליחת םידעוימ ויה רשכ רשב סמ ומכ הז סמ .םיידוהי

 .םיידוהי רוביצ תודסומלו םיילאיצוס

 םיניטקידנבה רדסימל תכייש התיהש יקציראמ תזוחא תומדאב

 חצנ ןיינקכ םדוקמ הנתינש ,יצחו גרומ לש הקלח ועבק בוכיציסב

 ,ידוהיה םילוחה תיב תיינבל 1848 תנשב הרסמנו ,יקסבלובוס לאכימל
 .1853 תנשב רצואהו תוסנכהל תיתכלממה הדעוה רושיאב

 תיבל וז הקלחל ויתויוכז תא ריבעה יתייסנכה חוקיפה םג

 ןבואר םילוחה תיב חקפמ לש ותולדתשהל תודות ,ידוהיה םילוחה

 םילוחה תיבב תלבוגה עקרק םילוחה תיבל םרת ומצע אוה .ןמרקב

 םינינעל תיאמודארה הרבחה םג .תועבורמ תומא 34.656% לש חטש לע
 שרגמל היתויוכז תא הריבעה ,תירימודנסה הדעוה דילש םיילאיצוס

 הריכחב ל"נה הדעול ותוא הרסמו ירצונה םילוחה תיב ןיינק היהש
 .ידוהיה םילוחה תיב תרטמל ,תיחצנ

 חתפנש ןיינבה תמקהל ושגינ םיידירויה םידעצה ושענש רחאל

 ךוותה ידומעמ .םילוחל תוטימ 20 ובו ,1859 רבמטפסל 13יב

 המקוה ותמזיב .ןמרקב לאנתנ היה םילוחה תיבל הרזע תטשוהב

 .השארב דמעוה אוהו םידוהיה ידבכנמ תבכרומ ,םילוחה-תיב תצעומ

 דסיימה אוה .הבחר דיב םרתו םילוחה תיב חקפמ היה ןבואר ונב םג
 .םימותיה תיבו םינקז בשומ לש

 דחי ומע ,ןיירליפש ר"ד הנמתנ וב חתנמהו םילוחה תיב להנמל
 .ייטשלקניפ לארשי רזועכו ,(תוימינפ תולחמ) רלדיפ ר"ד ודבע

 הטילחה םילוחה תיב תקזחהל .רמאק היה יביטרטסינימדאה להנמה
 .םילוח תיב סמ ,דחוימ סמ ליטהל ריעה תצעומ

 םידוהי 1495 ריעב ויה 1856 תנשב .ךלהו לדג ידוהיה בושיה

 7.9627ו (30.3%0) םידוהי 1618 -- 1857 תנשב .םירצונ 6546רו
 .(** םירצונ

 יקסלופולַאיוו רדנסכלא רשאכ ,1862 תנשב ליחתה רבגומ גושגש
 יווש העודי הדימב ןילופ ידוהיל קינעהו תויגליבירפה תא לטיב
 םללכבו ,שפנ 966946 הינרבוגה לכב ויה 1863 תנשב .תויוכז
 זוחמה םקוהשכ ,1867 תנשב םג לח בצמב רופיש .םידוהי 0
 .תמדוקה הינרבוגה תיצחממ הבכרוהש םודאר הינרבוגהו ,(%* םודאר

 .(* תונברה לש התלועפ םג הליחתה םייתליהקה םייחה בוציי םע

 .ןלהל הז רפסב-- םודארב תונברה לע (*
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 האמה לש םיעבשה"םיששה תונשב לח תינחור"תיתוברת הניחב
 .םודארב םידוהיה ייחב רכינ הנפמ טירה 5

 וקבדש םידיסחהו םידרחה :תונחמ ינש ולעפ ידוהיה רובצב
 ךוניחב דחוימבו םהייח חרואב יונישל ודגנתהו תידוהיה תרוסמב
 םירושקה םירואנ תצובקו ,הזמ תיללכה תוברתל ותוברקתהו רעונה

 היצנגילטניא ,תידוהי תרוסמל ןמאנ םלוא יפוריא םייח חרואב רבכ

 -תידוהיה הווחאה תעפשהב תינלופה תוברתב תוללובתהל הפאש רשא
 יקסלופוללאיוו קינעהש תויוכזהו 18637מ ינלופה דרמה ימימ תינלופה

 תדוקנ התיה םודארב אקודש רבדה אילפמו .הזמ ןילופ ידוהיל

 הנחמ ךותב ,ךפיהל אלא ,םידיסחל םירואנ ןיב אל קבאמה לש דבוכה

 ויקומינו ויתוביס תא -- הז קבאמ .ופוג םיליכשמהו םירואנה

 תוישיא תומחלמ לש האצות רתוי היה -- תולגל השק םיינויערה

 .םירואנה הנחמב

 םודארב היה ט"יה האמה לש םירשעה תונשבש ,ןייצל יואר

 .הלכשה תצפהב ליעפ ,ןייטשרעבליז ןושמש 'רב לדנמ םחנמ ,הרומ

 ד"ע החישו ריש חראב הצילמ ,עשרו קדצ, יגָאלא הזחמ רביח
 .(1822) ב"פקת תנשב ןאמארד) "הוהה

 ןמרביל ןואיל הדוהי ליכשמה םודארב עקתשה 1859 תנשב
 .תונוטלשה תרזעב םירפס תונח הב חתפו ,אקארק דילי ,(1915--1821)

 ךרדב לועפל הסינ תידוהיה היסולכואב תיללכ הלכשה רסוח חכונ

 אוצמל חילצה למע בורב .שאיתנ אל אוה םלוא ,ול וגעל .ךוניחה

 1865 תנשב .לוח ידומל דומלל םהידליל חינהל םינכומ ויהש םישנא

 ס"היב תואצוה תא הסיכ ,הנשה תיצחמו הנש ,םירענל יטרפ ס"יב חתפ
 .אושל םלוא ,ישונאה ולעפמ וכירעי הליהקה ינבש ,הווקתב ,וסיכמ

 .שאיתנ אל אוה ךא .רגסנ רפסה תיבש דע ,ויתחת ורתחו ותוא ופדר
 םג .הליהקה סנרפל הידבכנו הדעה בור ידיילע רחבנ 1869 תנשב

 ,םירישעה לצא תובדנ ךכ םשל ףסא ,םינוקית סינכהל הסינ הליהקב

 הפשהו לארשי תד תא םירענה תא תורוהל שידקה םויל תועש יתש,

 םהו ,דודיע לביק תונוטלשה דצמ ."קודקדה יללכ יפ לע תירבעה
 .הליהקה תבוטל ויתושקב לכ ונענ

 לחנ, תאז תרומת 'םלוא ,םיליעומו םיבוט םילעפמ עציב ןמרביל

 . וחג אלו תונוטלשה ינפב וילע ונישלה ."זובו הפרח םידסחתמהמ

 ןמרביל היה רשא רחסמה יתב ינפל הער ותביד איצוהל וטקש אלו

 ותא תושעל ול תתל ופיסוי םאו ופסכ רוקמ ללד יכ ,םתא הנמאב

 יכ דע ליכר וכלה הכו ,ליצמ ןיאב םיפסכ ודמבאי זא ןיינקו הנמא
 וכפהנ המה םגו ןמרביל 'ה לעפ בוט ךא יכ םיעדויה םישנאה םג

 'אה תא וצחל יכ היהו .רתסב םישחלמ לוקל םעמשב םיביואל ול

 רכסיו םישונה לכל םלישו תיבמ ורחסמ תא קירה ,וישנ םלשל ןמרביל

 לש ריעב וראשנ לבור 600 ךסל תועמ ירטש 2 דוע ןכא ...וינישלמ יפ

 וילא ואוביו םהילעבמ תורטשה ונקיו וינטושל עדונ תאזו ןמרביל

 וילע ומייא .ונממ תופרהל ןנחתהו לאש אושל .ז"ע וצחלל םואתפ
 לבור 3007"כ ףסכ םש גישהל בושאמוטל ןמרביל עסנ זאו ,םיטפשמב

 ורהמיו ריעהמ ןמרביל אצי אוצי ךא יהיו ,דחא שיאמ ול עיגמה

 חבט יבאזכו ,הדועתה תא וגישיו טפשמב םהירבד תתל םינטושה

 ףסכה תסכמ יד םלשל קר תיבה ילכ לכ לעו ושוכר לע ולפנתה
 תיבה ילכ ריחמ יכ םא םלוש אל דוע לבור 600 בוחהו ,טפשמה
 .(** "בוחה ךרעמ םינש יפ הלע

 החלש ותשא .ורסאל םג וצר וינטוש .ןיינעה םייתסנ אל ךכב ךא
 קיפסמ ףסכ ילב בושי לבל ותוא הריהזהו שחרתמה לע קרבמ ול
 והנהו ותיב בוזעל ץלאנ ,שאוימה ובצמ תא ותוארב ןמרביל .םישונל
 וניא בתוכה וליאו ,"ויפדור תמחמ חונמל םוקמל םוקממ םויכ דדונ,
 ושעי םהישודקו םהיבר תוצעב רשא, ,םידיסחה ישעמל אלפתמ
 דאמ רתי לבא ;.."םהילבהב ןימאי אל רשא לכ תא  הלכ



 וניבה רשא םודאר ריעב םיאצמנה םיטעמה םישנאה לע אלפתנ
 אלו דגנמ ודמע ךיא רוא יהיו רוא וציפהב ןמרביל 'ה תולועפל

 חוכשל ורהימ ךיא .רזעל ריעמ ול אצמנ אל דחא ףאו ונימיל ודמע
 ילבל ביתנ סלפל םהמע ביטיהל ןמרביל הברה רשא בוטה לכ תא

 ."ןותלקע ךרד וכלי

 תוצילמב חתופה (" םודארמ לקנהפ לארשי בישה הז בתכמל

 שיא לכ יכ, םינימאמה ,םינימאמ ינב םינימאמ ,לארשי םע לע תובר

 וינילע החצ זנכשא תפש ותפש ,ויתפש לע הלכשהה םש אשונה

 יתב ,זפואמ בהז ויניע יתב ,חלוגמ ונקז ,םיכורא וינותחתו םירצק

 ךרד םתו ךלוה רשי שיא -- ונימאי -- הזכ שיא ,גלשמ וחצ וידי

 בתוכ היה ןמרבילש ,ןנולתמ לקנרפ ."המידק ךלוה ליכשמ החיה

 ע"מ יארוק העתמ"ו "ונריע יבשוי לע םיפודיגו תוצאנ, םינותעב
 ."שיאה לעמ טולה תא תולגל, אוה אב ןכל ,"ויעותעתבו וירקשב

 הרומ רותב (1859) הנש 16 ינפל םודארל ןמרביל אב וירבד יפל

 םידסחתמ הלוכ .ארונ היה איחה תעב ריעב בצמה,, .םיריבגה ידליל

 רשא השולש םינש הב םיליכשמ ,םיארפ םישדקתמ הלוכ ,םיעובצ
 תידחא םינש רחאל קר ."להקב םתעד תולגמ םוסחמ םהיפל ומש

 .תאז תושעל חילצה אוהו ,םירפס תונח ול דסייל ןמרביל טילחה
 התע יכ ,קוח ילבל ותיבב םהיפ ורעפ רשא הדומהו סוסקולה אלול,
 םעפ אל .םעפב םעפכ וירכועב ויה םה .ונריעב דבכנ רחוסל היה

 אלול ,לופנל ודעמ ורחסמ תיב ידעצלו ופסכ רוקמ ללד םיתש אלו

 ןינעב דבא זא יכ ,תובר םימעפ וידיב וכמתי רשא ןמרקב םיריבגה

 תצק ףא אלמל וקיפסה אל םהידסח לכ ,םתעושת התיה אושל ךא

 בל תוטהל חילצה "לדו ךלה ךלוה ורחסמ תיב,, יכ ותוארב .ותוואת

 קלח ןמש תאזה הרשמב יכ, הדעה שארל והורחבי יכ םידסחתמה

 םידרחה םעטמ הדעה שארל רחבנ ןמרביל ."האירב םלכאמו היאשונ

 האצמ ןמרקב םידיגנה תחפשמ יכ עדי ןמרביל ךא, .1869 תנשב

 םידוהיה תאמ שורדי רואו הלכשה קר רשא ךלפה רש יניעב ןח

 וירחוב םידיסחה תא אונשל (ןמרביל לש) ובל ךפה םואתפ הנהו
 םידסחתמה ילהא 4 רגס אוה . הלכשהה תבוט ןעמל תושעל לחיו

 ןנוכ ,הליהקה ברקמ רעב םירופיכ  םוי יברע תורעק ,רגסמ לע

 םינוקיתב .םיררושמ 4 לש הלהקמ סינכה ,הרוחש םיתמ תלגע ריעב

 .ללהקה לע ומצע אינשה םלוא הלשממה ירש בל תא םנמא ול הנק הלא

 חותפל ודיב הלע זאו ויתובוח ,לקנרפ ירבד יפל ,ובר םייתניב

 התרש רשא הלכשהה חור יפל, רפס"יתב 2 (1871) הלשממה םעטמ

 הלאה םיתבה לע חיגשמה אוה היהי יכ ,השעמל םדוק יאנתבו וילע

 יבשוי לכ תעד דגנ ."םרומ הדעהמו םירומ דקפמ היהי אוה יכו

 םירומה, .םינש 'ג דוע הלשממה םעטמ הנוממכ ודיקפתב ראשנ ריעה

 חקפמה דסומה תמכסה תא ואצמ אלש ,המואמ ועדי אל רחב םהב

 ."החגשהה תרשמ תא ונממ וחקל זאו ךוניחל

 םע רבחתה אוה .הספאו הכלה הלשממה יגוחב ותעפשה םג

 .ובריס םה םלוא ,הדעה שארל בוש וב ורחביש לדתשהו םידרחה

 לקנרפ לש ורואית יפל .ודגנ טפשמ ושיגהו ול וקיצה ולש םישונה

 לקנרפ .םדוקה רואיתב רשאמ ירמגל רחא רואב ןמרביל עיפומ

 םשב רמייתמה שיא לכ לוקל ןימאהמ, לודחל האירקב הנופ

 "רחשה,ל םודארב הליהקה תושאר החלש ותמזיב ,(*'"ליכשמ

 בתכמה .ןמרביל דגנ לקנרפ איבהש תומשאה לכ ורשוא וב ,בתכמ
 ,לקנרפ לואש ידיב םותחו (3.5 .1876) ו"לרת רדא ז"כ םוימ אוה

 .(5? טלבנשריק םייח ,יקסלאיב לאוי

 ותבושת ,ןכש .סומלופה םייתסנ אל לקנרפ לש ותבושתב םלוא

 אצי אוה .אטפאמ (3%* דלפנטכיל הדוהי לאירבג ליכשמה תא הזיגרה

 יליכשמ ישאר ראשו לקנרפ לע (*

 .הז רפסב

 דחוימה רודמב האר םודאר
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 ,אוהש "הקדצב רבדמה יפ. לש ורואת דגנ "רחשה,ב ףירח רמאמב
 ןייצמ ובתכמ תישארב .(5טלחהב ידדצ דחו ןיטולחל ףלוסמ ,וירבדל

 ,יל עדונ םודארב, .לקנרפ והימ רוקחל ןוכנל אצמש ,דלפנטכיל

 הזו ,םישודקהמ דחאל דכנ אוהו םימיל ריעצ אוה לקנרפ בתוכה יכ

 הזה ריעצה -- טילֶאזורפ השענו וב הססונתה הלכשהה חור םימי

 אלו ,יתעמש רשאכ ,בוט שיא אוה םג -- יוארכ בתוכו ק"הל עדוי

 יכ רתסלפ ורמאמ תא ינא ארוק) רתסלפה הז רוקמו תיחשי אלו ערי

 ומש םותחי אלו להקב הפרח הטעי ןולק םגו ותימע הזבי שיא

 יול ילתפנ 'ר אוה (רתס ינישלממ אוה םגו רתסלפ השעמ השוע

 ,םיליכשמה גוחמ כ"ג היה (יול ילתפנ) יול 'ר .ךתלעמל עדונה

 ןיכהש בתכמב וליפא עידוה ויצירעממ ןמרביל םע וביר ינפלו

 ךכו ."םודארה ןמרביל השע רשא בוטה תא. קילב "דיגמה, ליבשב

 תיבב דחי וצנ םינש וזיא יכ ןמרביל "הל אנוש אוח בירה ירחא,

 ףסכ םלשל יול 'ה חרכוה יכ היה תקולחמה ירהו םודארב תסנכה

 ביוא אוה אוהה םויה ןמו ,םודארמ ידוהיה ח"יבל לבור 10 םישונע
 שמיש לקנרפש ,אצוי דלפנטכיל לש ותריקח יפל ."ןמרביל 'הל

 (לקנרפ) ל"נה ריעצה תא תיסה אוה, .(*יול ילתפנ ידיב רישכמכ

 רמאמה תא בתכ אל ומצע יולש הביסה .בתכש המ "וילע בותכיש

 וז הלובחתב שמתשה אוה .וירבדל ונימאי םא קפוסמ היהש ,איה
 יול 'ה אשנ רשא םיאטחהל עגונש המ,ו .תושקבל הנענ לקנרפו

 וילע לופטלו תימרת וילע רבדל ותעינה ותאנש ךא ,ןמרביל 'ה לע

 אל דלפנטכיל לש ותריקח יפל ."דחא דחא םירבדה תא ביזכאו רקש

 .ןמרביל דגנ וחטוהש תומשאהה תונכ

 אוה לקנרפ לש ורמאמב בותכהש ,דלפנטכיל עבוק ורמאמ ףוסב

 ,סומלופה רמגנ הזב ."ףוסה דעו הלחתההמ בזכ תוטשו ןגרנ ירבד,

 .םודאר יליכשמ תודלותב םוגע ףד אוהש

 רואל איצוה .ירבע הרומכ השראוב ךכ רחא עקתשה ןמרביל

 אלש הרותל שוריפו "הדוהי לוק, ינמרג םוגרת םע רודיסה תא

 עודיה חצנמה םהיניבו ,וידכנ תוכימתל קוקז היהו קחודב יח .רמגנ

 ידיזלע סרדנ 90 ליגב .םיחתפה לע רזחמכו ,םיובנריב בלסי'זדז

 .תילמשח

 לקנרפ ודגנתה לשמ .יטילופ-ינויער עקר םוש ןיא וז תקולחמב

 ,ןמרבילל תינלופ-תידוהי הווחא תואמסיסב ולגדש םיליכשמה גוחו

 .לוכיבכ רוטאקיפיסור םהיניעב היהש
 עקרה .ינלופ-יטנא היה ,אקארק דילי ,ןמרבילש חינהל ןיא

 העבנ יול ילתפנ ליכשמה לש ותונמקנ ,אדירג ישיא אוה תקולחמל

 .וטעב יול תא תריש ריעצה לקנרפ לארשיו ,ישיא ביר ךותמ

 תידוהיה תוירוביצב קר אל הסיסת ררוע הזה סומלופהש ןבומ

 םג ,"רחשה,ב םיבתכמה תפילחמ םיאור ונאש יפכ אלא ,םודארב

 .האלמ הצרעה ןמרביל תא וצירעהו וכירעהש םירבעה םירפוסה יגוחב

 -- םודארב הלכשהה ץולחל לקנרפ םרגש לוועהו האיגשה ףא לע

 םיליכשמה לש ךוותה-דומע ,ריעה תא בזע ןמרבילש ירחא ,אוה ראשנ

 .(* ידוהיה רוביצה לש תינחורה ותוחתפתה לע ומתוח עבטו םירואנהו

 הייוור התיהש תיללכה הלכשהה ןיבל תרוסמה ןיב דמע אוה

 תידוהיה וחור חוכב ליצאהל התיה ותמגמ .תינלופ תוברתו םזיטוירטפ

 הטעומ אל .תודהיה תורוקמל םריזחהלו םיללובתמהמ לודג קלח לע

 .טושפה םעה לע םג ותעפשה התיה

 תא תונמל שי לקנרפ לארשי לש וידהואמ םירואנה גוח םע

 רישפב רקוצ והיעשי שבוחה לש ונב ,רקוצ (ףלודא) קחצי םהרבא

 .בהלנ ינלופ טוירטפ היה .השראוב םינברל שרודמה"תיב ךינח ,קיט

 תובדנתהב להינ ,לקנרפ לש םינמאנה וירזועמ היה םודארל ובושב

 ברקב תינלופה חורה תא ץיפהל ותפיאש לכו הרות דומלתה תפוק תא

 .םירפס רחוס .תידוהיה תרוסמל ןמאנ ראשנ תאז םע .םידוהיה



 םילשהל לדתשהו ,םירואנהו םידיסחה ןיבש קבאמב תיזכרמה תומדח
 .םהיניב

 הינקסעו הידהוא ןיב רקוצ היה תינויצה העונתה תוררועתה םע
 .םינושארה

 תרישקל ,ינלופה םעל תוברקתהה תמגמל הדהא וליגש הלא ןיב

 .(1915--1832) ןמרקב ןבואר היה ,ומע םייתוברת-םייתרבח םיסחי

 רבס אל .ןילופ ידוהי לש םויקח יאנת ורפושי ךכ ךרדבש ןימאה

 אוה ואצי דוחיב .ידוהיה דוחייה תא לסחל הדעונ תוללובתההש

 -יטנאה העונתה םלוא .םייסורה תונוטלשה לש היצקיפיסורה דגנ וגוחו

 ט"יה האמה לש םיעשתהו םינומשה םינשב הכלהו הרבג תימש

 תוידוהי-יטנאה תואמסיסה .יקסנלו ןאי 308 "ה ךרוע לש ותכרדהב

 בורב ימשיטנאה ןוויכה ,תינלופה תיתרבחה תרמצה לש תויאנקה

 .תיתרבחה-תיתוברתה תוללובתהה תוילשא תא ופשח ,תונותעה

 ,תינויצה-תימואלה העונתה ידוהיה בוחרב הררועתנ םייתניב

 סרגנוקב גצייו הילא ףרטצה ,הילא וכרד תא אצמ ןמרקב ןבוארו

 עיפשהו היליעפ ןיב היה זא ינמ .םודאר ינויצ תא לזאבב ינשה

 תואיר תלחמב הלחש דע ליעפ היה .םידוהיה ירישעו ידבכנ לע

 .ויקסעמו ותחפשממ קתונ ץייוושב .הארבהל ל"וחל עסנ .1914 תנשב

 .רטפנ ה"ערת ןסינ א"יב

 גיחל וברקתהש ,תודיסחל םידגנתמה םיינרותה םיקודאה ברקמ

 רקוצ םנוב החמש ב"ושה ויה לקנרפ לש וידהואו הלכשהה יציפמ

 הליהקה ייחב ופתתשה תיאמדקאה היצנגילטניאה ןיבמ .ןמצלמ ריאמו

 ,טבגזייא ללה ר"ד ,רפמופ םהרבא ר"ד לקנרפ לש וגוחל ופרטצהו
 יבתכמ תירבעל םגריתש ,טילבטקשומ יטלפ 'פורפ ,ןייטשנטכיל ד"וע
 -- .ליעפ ינויצ ,יקסנמישו הקצינפונוק

 םידוהי 24.465 ריעה יבשות 61.599 לע םודארב ונמנ 1921 תנשב
(39/.7%). 

 : הלא רוציי יפנעב םיליעפ הישעת ילעפמ 1174 ויה םידוהיה ידיב

 ,37 םיצע (4 ,25 תונוכמ (3 52 תכתמ (2 ,3 ןמש ירצומ (1
 ,השבלה (8 ,12 םיגירא (7 ,413 תורוע (66 ,2 (קו'צואק) ם'ג ,ימוג (5
 (12 ,4 םיילקימח | (12 ,105 תונוזמ (10 ,15 ריינ (9 ,790 הנפוא
 .א60 20 יוקינ (14 11 הקיפרג (13 ,58 ןינב ירמח

 ודבע 540-ב ,םיריכש םילעופ 634 וקיסעה ל"נה םילעפמהמ
 םיקסעומ ויה לכה ךסב .םהיתוחפשמ ינבו םילעפמה ילעב קר
 החפשמ ינב 218 (31/2%0) לעפמה ילעב 1156 ויה םהמ םידבוע 6
 (45.9%) םידוהי 1702 םהמ ((629%) םיריכש םילעופ 1932 (59%)
 -בג 525) (17%) םירצונ 630 -- (םידלי 146 םישנ 229 ,םירבג 1327)
 .(םישנ 105 ,םיר

 .(ב60 םיריכשה םילעופה לכמ 73% וויה םידוהיה םילעופה

- 

.| 

 .ריהנמ בצקב םודארב תידוהיה היסולכואה הלדג ט"יה האמ

 היסולכואה לכ לש 23.2% ,1827 תנשב ויהש טידוהי 1000"מ ב

 היסולכואה התנמ 1852 תנשב וליאו ,1838 תנשב 1161יל

 תמחמש ענמנה ןמ אל .(םישנ 1093 ,םירבג 1033) תושפנ 6

 1856-1852 םינשב בוש הלה םייוקל םיירטינס םיאנתו תופיגמ

 20.3%8 ,שפנ 1618-ל 1856 תנשב 2126"מ םידוהיה רפסמב הדירי

 הינרבוגה לכב ויה 1863 תנשב .(שפנ 7,962) תיללכה היסולכואהמ

 שי הז ךיראתמ .םידוהי 103,730 םהמ ,םיבשות 966,946 תימודארה

 .(** םודארב םידוהיה ןיינמב יתגרדה לודיג ןייצל

 םהמו ,םיבשות 146,779 םודאר זוחמב ויה 1807 תנשמ דקפמה יפל
 -שות 5007מ תוחפ אל לש היסולכוא ילעב םיבושיב .םידוהי 0

 :םיאבה תומוקמב רתויב לודגה זוחאה תא םידוהיה וויה ,םיב

 1429 הציבזראיוו ;םידוהי 1534 םהמ ,םיבשות 2,307 גא'זבולאיב

 הציזראימסיוו ; םידוהי 233 -- 491 בונאלוו ; םידוהי 297 -- םיבשות

 -- 1361 קסנילדָאי :441 -- 2092 ץינילג ;םידוהי 220 -- 4

 ץאימורטס ,775 -- 1756 בשירַאקס ,(5* 1504 -- 1802 קיטישפ 2
 .םידוהי 113 -- 623 במאשטסאי ,174 -- 0

 ,םיבשות 814.000 1897 תנשב ויה תימודארה הינרבוגה לכב
 םיבושיב ,24%  םידוהיה וויה םירפכב .םידוהי 112329 םהמ

 וררוגתה םידוהיה בור .13.8% הינרבוגה לכב ,50.6% םירעבו %
 וויה םילותקה .13.38% םירפכבו 414%  םיבושיב ,45.18% :םירעב
 .15% םיבאלסובארפה ,83.5 %  הינרבוגב

 1908 תנשב המייק ,תונוטלשה רושיא הלביקש ,"תעד, תרבח
 .םודארב 37ו ןילבולב 9 ,השראוב 9 :רפס"יתב 21 ןילופב

 םיידוהי רפסדיתב דוסייל ןוגראה לש ףינס התיה וז הדוגא
 טילופיה ידידלע "סנאילא,ה תכימתב דסונש 6919029) "תעד,, ,ןילופב
 םיפינס דוסיי ןילופב עונמל ידכ םיללובתמה וידיו גרבלאוואוו
 -יהנמה תפקשה יפל ,הלהינש גרוברטפב "הלכשה יציפמ תרבח,, לש
 תירוטקיפיסור הלועפ ,השראוב תידוהיה תוג

 .םידלי 4534 םהבו "םירדח. 251 הינרבוגב ויה 1894 תנשב

 .תוחפשמ ירבח 82,000 םייאמצע 19,000 וסנריפ תילכלכ הניחבמ
 33.1% ,רחסמב 404% םיקוסע ויה םידוהי תושפנ 0 לכ לע
 ,69% תינרצי יתלב הקוסעת .8% םייטרפ תועוצקמב ,הישעתב
 םיקשמב 4.3% םיישפח תועוצקמבו תירוביצו תיתלשממ תודיקפב
 .תידוהיה היסולכואה לש 20% וויה הכאלמ ילעב .% םייאלקח
 ויה הישעתב .הכימתל וקקזנ תוידוהיה תוחפשמה רפסממ %
 .םידוהי םילעופ 18 םהבו םיעונמ ילעב 13 םהמ ,תשורח-יתב 9
 םע םידוהי ידיב ;(םיעונמ ילעב 116 םהמ) 1% - םידוהידאל ידיב
 .םידוהי םילעופ 7

 יסכנב םודארב םידוהי לש שוכרה בצמ תא ריכהל ןינעה ןמ

 םינותנה יפל ,ריעב םידוהיזאל לש םשוכרל האוושהב ,ידיינ אלד
 אלד יסכנ 576-מ ויה 1897 תנשב :1902--1896 םינשב םיירפסמה

 470 ידיב םייטרפ ידיינ אלד יסכנ (62%( 351 תואתנכשמ םע ידיינ
 ידיב ידיינ אלד יסכנ (38%) 2197ו (םישנ 167 ,םירבג 303) םירצונ

 יסכנ 664דמ ויה 1902 תנשב .(םישנ 137 ,םירבג 269) םידוהי 6

 - םידוהיה ידיבו ,םירצונה ידיב (59%) 390 םייטרפ ידיינ אלד
4 (41%). 

 יסכנ רפסמ םלוא ,3%07ב ידוהיה שוכרה תחפ 1897 תנש תמועל
 םירפסמה םיניינעמ .םירצונל ופסונש 33 תמועל 55"ב לדג ידיינ אלד
 דבלב םירבג ידיב ויה םידוהיה לצא .ידיינ אלד יסכנ ילעב בכרה לע
 דחי  ,םיאושנ תוגוזו (תונמלא בורה לע) 18 םישנ ידיב ,םיסכנ 43
 ידיב 189 ויה 3907-מ :םירצונה לצא .םישנא 2357ל םיכייש ויחש ,2
 ,(םישנא 146) 73 םיאושנ תוגוז ידיב /73 םישנ ידיב ,דבל םירבג
 608 ויה לכה ךסב .(םישנא 200) 55 דחי םישנא רפסמ תולעבבו
 - - םידוהי .(םישנ 236 ,םירבג 372) ידיינ אלד יסכנ ילעב םירצונ
 ויה םודאר ריעה לכב .םישנ 2127| םירבג 316 םהמ ,םילעב 8
 האוושהב .םישנ 4487ו םירבג 638 םהמ ,ידיינ אלד יסכנ ילעב 6
 םילעבה רפסמו ,88-ב (5"ידיינ אלד יסכנ רפסמ לדג 1896 תנשל
 יסכנ לש רתויב לודגה רפסמה ילעב םידוהי 4 ויה 1902 תנשב .260"ב
 .ידיינ אלד
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 יווק תלילס רמג רחאל ילכלכה גושגשה לח הפוג םודארב

 ,תורועל תשורח"יתב ומקוה .(ןילבמד) דורוגנביא--םודאר תבכרה

 תובקעב .בושח יתיישעת זכרמל התיה םודארו ,לזרב ,הקימרק

 -ופיש ולח תידוהיה הכאלמה תוחתפתהב .רחסמה םג חתפתה היישעתה

 התיהש ,םייפגמה רוצייב דוחיבו .(* תורלדנסה ףנעב םירכינ םיר

 .(5? תונעבוכו תונוורפ ,םיטייחב תוחפ אלו םידוהיה ידיב ולוכ

 ישארל תוריחב וכרענ 1898 תנשב .םייוניש ולח הליהקב םג

 םיילאיצוסה תודסומה הדשב .םירואנה ברקמ השולש ורחבנו הליהקה

 ודיל ,1847 תנשב דוע םקוהש ,םילוחה תיבב םיבר םירופיש ולח

 -תורבח רפסמ ןכו ,ידוהי (דראבמול) טובעדתיב 1857 תנשב דסונ

 .םימותי תיבו (1912 תנשב) "םינקז בשומ,, ,"קדצ תניל,  ןוגכ הרזע

 תלהנהב םינלופו םידוהיל תידדה הוולמ תפוק הדסונ 1899 תנשב

 קפסל ותלוכיב היה אל הז דסומ םלוא ,(50%--50%) םינלופו םידוהי

 תפוק הדסונ 1901 תנשב .םידוהיה הכאלמה"ילעבו םירחוסה יכרצ תא

 .לבור 13150 לש ןוהב ידוהי ירוביצ ףוג תעפשהב ןוכסחו הוולמ

 תיטילופ-תיתרבח הניחבמ .(%* 11027ל 1902 תנשב הלע הירבח רפסמ

 תינויצה העונתהו ןויצ תביח תוררועתה םע םיבר םייוניש ולח
 ,לקנרפ לארשיו רבילהומ לאומש ברה לש םתעפשהל תודות הרבגש

 קינשטופ בקעי םירומה ,רקוצ ףלודא ,רקוצ םנוב ,ןמסייו יכדרמ

 ברע התיה םודאר .תיממע העונתל הוכפהש טילבטאקשומ יטלפו

 םלועה תמחלמ ימיב םג .ססות ינויצ זכרמ הנושארה םלועה תמחלמ

 םירכומ "םירדח,, 45-ל טרפ .תוברתהו רוביצה ייח וקספ אל הנושארה
 .ידוהי רפס-תיב דסונ שוביכה תונוטלש ידידלע

 .תינויצה הלועפה רתוי דוע הבחרתנ ירטסואה שוביכה ימיב

 תינויצ הדוצמ הבשחנ ריעהו ,ינויצה זכרמה םודארב היה 1916 תנשמ

 .שוביכה רוזאב

 ידוהי תודלותב שדח קרפ ליחתמ תיאמצעה ןילופ שודיח םע

 .םודאר

 רע ה

 .א

 דיצה ןמזב ריכה 'זרמיזאק ךלמהש ,הדגאה תסחוימ םודארו ריעל (1

 ."הק'רתסא תיב,, ,ריעב תיב הל הנבו הב בהאתה ,הק'רתסא הידוהיה תא ריעב

 -תוסנכהו סכמה תא רוכחל םידוהיה לע הלוצאה הרסא הז םייסב (2
 .תורחא תוכלמ

 גשסעע 1165א6: (20020216ממ0ע שש 015606 1א;ש6ש 1876 ן. 117 (3

 150₪102: 0018 00ע6]6028ש 1 ס. 12. 4

 .תילותקה היסנכל םיפופכ ויה אלש םירצונ ןילופב וארקנ םיטנדיסיד 65

 איהו ,ןילופ לש ץוח-תוינידמ לע ו"ט האמהמ לחה הקיעה םיטנדיסידה תייעב

 תוקולחל -- ףוסבלו היסורפו היסור לש ןתוברעתהל ואיבהש םימרוגה דחא

 .ןילופ

 םיליצאה ידי-לע ןילופב ומקוה ,ךלמה תריחב תנועב ,רבשמ ינמזב 6

 עוציב םשל(2.0ת6]1606186) םידוגיא ,םינוריעה םע ףותישב םג םיבר םירקמבו
 תוטלחה ולבקתנ (םייס) ינלופה טנמלרפל דוגינב .תומייוסמ תויטילופ תומישמ

 -רדפנוק תרוצב טנמלרפה סנכתה תחא אל .תולוק בורב היצרדפנוקב םיקוחו

 לכ לש םייללכ ויה םידוגיאה .11ס6עוגמג ט6%0 תעבצהמ ענמהל ידכ ,היצ
 .שארב יללכה קלשרמה םע הכלממה

 : רתסלפ בתכ וציפה (1767) םודארב היצרדפנוקה ןמזבש ,ריכזהל ןינעמ
 גת11086 585021606200826] 1278615%10] ₪21802?ש, אתפלש

 2 102תע0 ב, 1620201115810ב 1080675 21002106

 - םידוהיה םישקבמ ובו (1071 רפסמ ,בובל ,םואאנילוסואב דיזיבתכ)
 רשאמ רתוי םהל תועיגמה ,תויוכז םהל קינעהל "םילשורי-ילעב, רבעשל
 .םייטַאמזיכסלו םינארתולל

 קר ונממ וראשנו תינלופה הלוצאה ברקב וציפה הז רתסלפ-בתכ

 תודועת תרוצב (0206) רצבמה תודועתב ומשרנש ,םידדוב םירלפמזכא

 1938 --1815 םודארב םידוהי-אלו םידוהי
 םידוהי דתי | ה ה 7 ה םידוהי אל םידוהי

 םידוהי אלו | % | | | רפסמ % | | רפסמ 6
5 113 15 2213 5 226 
10 5 10 4 0 39 
12 5 143 8 7 3 
7 | 1000 220.2 1.2 8 2+ 
18 2 22.0 4 0 6+ 

18 1.1 = - - == 

12 256 = 0 2 - 

16 18 20.3 4 0.7 2 

12 224 20 79 0 13 

13 1 6+ 19 4 10 

177 7 11 7 19 3 2.006 

9 | 16.976 4+ 2055 6 1 

110 20,000 1+ 274 9 4+ 

11 225 1.7 4 3 9 

11 2.159 3 3 7 2 

18 22205 20.0 8 0 3 
 ((( ה חח 0-0 תועה

 ,םודאר (הינרבוג) זוחמה לכב היסולכואה התנמ 1905 תנשב

 .טפַא ,ָאנשטאפא ,(קצניק) קסנוק ,םודאר : (טַאיווָאפ) םירוזיא ללוכ
 : (רימזיוצ) רימודנאס ,('ץלירד) א'זליא ,ץינ'זאק

 תושפנ 9 םילותק

 תושפנ 1 םילגנווא

 תושפני 4 םיבלסברפ

 תושפנ 9 םידוהי

 תושפנ 3 ה"ס

 .(ןמשיפ .ל יפל ,הלבטה)

 תו

 ייח תא םיטלוב םיווקב ראתמו ,זאד םידרשמה ןונגסב בותכ אוה .תויתימא

 םימולשתהו םיסמה סמוע ,םילבוס םהש םיפודיגהו ןויזבה תא ,םידוהיה

 תוצרא עברא דעו לע םג רבדמ ,ילותק אוהש ,רבחמה .םהילע םילטומה

 האיכ ,ויריכזמ ,ויצעוי ,ידוהיה קלשרמה ידיב םותח בתכה .תולילגה ידעוו
 .תימשר הדועתל

-\ 

 השראוב רצואה דרשמ ןויכראב תודועת יפל רימודנאס ובטזדוביווב (1

 ןדיי ןגעוו תועידי עטסעטלע יד :ןמדלפ רזעילא לש ורמאמב 1 62 10 38

 ."עטכישעג ראפ רעטעלב,ב ,'הרהאי 15--14 ןיא טעטש עשיליופ ןיא

 רופיסה םג רושק םודאר ידוהיב ןכו ,םודאר תודלותב .66 'ע 1934 השראו

 יבצ רחא הפידר תעשבש ,בוילוס תורעיב 'זרימיזאק ךלמה לש דיצה לע

 תפקשנה הנכסב ןיחבה עגר ןיבו ,בושי תביבסל עיגהו תיארפ היחב לקתנ

 ,יבצב עוגפל חילצה אוה .םיבשע טוקילב הקסעש הרענל יארפה יבצהמ

 בשייתמ לש ותב התיהו ,רתסא המשש הרענה תא ףורטל קיפסהש ינפל

 התוא איבהש ,וזכ הדימב התוליצאו היפימ םשרתה ךלמה .םוקמב ידוהי

 םיקה ,רתסא לש הבשומל םודאר תא ךפהו םיתב הנב ,םודארב ונומראל

 דוחייב ירוטסיה ךמסימ םוש הל ןיאש ,הדגאה ןאכ דע .שדח ןומרא הליבשב

 רשקב הקרתסא לע תרחא הדגאל המוד ןכות .ידוהיה בושיה תלחתהל רשקב

 .אנ'צופואל

 ,135 'ע ה"שת םילשורי ,תוצרא עברא דעו סקנפ ,ןירפלייה לארשי (2

 .(1672 ב"לת תנשמ) ט"יש 'ס

 .164 'ע 'ב הנש "ןויצ,ב :ןירפלייה לארשי ,רבלג .מ .נ ר"ד 3

 ,הלודג העפשה ריעב התיה ,תוכאלמ ילעב תודוגא -- תודליגל (
 .ריעה תודסומב םהיגיצנל דוחיב

 ,1423 תנשב הדסונש ,םיגרוא לש וז התיה רתויב הקיתוה הדליגה
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 ,(1564) םיבצק ,(1523) םינעבוכ ,(1484 תנשב הדסונ) םינוורפ לש כ"חאו

 .(1676 660ב 801מע) חלמ יבאוש ,(1611) םירלדנס
 ךלמה י"ע הנמתנ ןושארה .1290 תנשמ לחה הטסטראטס ןהיכ םודארב 6

 5182058058 62ע000אע היה ימשרה ומשש הטסוראטסל ,ירגנוהה קיבדול

 .יטופיש ןוטלשו תוכמס ול התיה

 ,1748--1730 םינשב הטסוראטס היה יקסניזדיבש ינוטנא בלסינטס

 ,יקסניזדיבש לאכימ 1773--1758 םינשב .1758 דע יקסבונרג רימיזאק וירחא

 םג ןהיכש ,יקסנאקטופ רדנסכלא היה הקיתעה ןילופב ןורחאה הטסוראטסה

 .1822 דע יקסניאוח רטויפ ונתח וירחאו ,1810 דע ירטסואה ןוטלשה ימיב

 .הכלממה רצואל ובטסוראטסה הרזחוה 1822 תנשב

 בלצה לוליח תמשאב ידוהי ,םודארב רפוסש יפל ,ףרשנ 1743 תנשב (6

 תמשאב םידוהי דגנ םימוד םיטפשמ ינימ לכב חרישע וז הפוקת ירה .לוכיבכ

 םייוב םודארב םגש ענמנה ןמ הז ןיאו ,'וכו תויטסוה לוליח ,םד-תלילע
 .המוד טפשמ

 ורמאמב ,השראוב תוקיתעה תודועת לש ןויכראה לש םיכמסמ יפל ד

 1בוג6] 366%: (636%00 14000118816 -- 1 :טנב לש
 יג]ס2תה626 0/825290008 1927 ןאע. 2 תו

 קספ תא וכפה םתוחישק לשב םידוהיהו ליאוה, :ןידה קספ חסונ הזו

 םימשא םה יכ םיקסופ ונא ןכ לע ,םודארב רוגל וראשנו (1743 תנשמ) ונניד

 ךשמב םודאר תא בוזעל םהילע סנקה קוליס ירחא .ינבי'זרג ףלאב םיסנקנו

 ? ונניד קספ והז -- ואלכיו ורצעיי תרחא ,םימי השולש

 ריד לש ורמאמב טטוצמ "ץיביהורד תליהק, סקנפב העידיה יפל (אז
 13610286₪6 2וגע 6368021666 662 281116110 1106211886, ;ךפיש קחצי

 זס ה+5801116 1. ₪. 036561016 068 2ו166םוגתגם8 1912, ₪. 1.
 06201 1602עמ8%81 1 7282015208 1410102881! 1410208 ₪100 8
 2005810 160 ע0ת16 2 %82ע1 1765, עא א 8 9

 : םושר 1765 תנשמ (1ו:89]880) דקפמבש ריכזהל הפ ןינעמ (9
 *דכז2צ ןסעהבמ16 (?8נתאוג) את 8 0 ו01000ש8 שא 6

 רכוח לש ומולשת םע ההז הז םוכסש ,הארנכ2ע8078%16] 28/8800 11."
 .םודאר ריעב בשיש ןמיס ,ידוהי

 תא "םודאר תודהי ימי ירבד, :ורמאמב רסומ ןמרקב ףסוי ר"ד (0
 219 רפסמ "תועקרקה םושיר רפס לש תוחכוהה ףסוא, יפל רושיאה חסונ
 ץיבולומש לדנהל הז םכסהב ןתונ ,הטמ םותחה ינא. : 1789 ינויב 15 םוימ
 היהש שרגמה דיל ,םודארב הלאוודופ וא ה'צמאזדופה לע ישוכרו יתולעבמ
 5פש בחורבו לבורטס ןאי לש שרגמה לש ךרואב ,לבורטס ןאיל םדוקמ ךייש
 * ..לנזסוס העבש

 1789, סעמס 100800660 00 ע262מ186 2ע06ש 512 1. (1

 60 ₪ע. 28001186 ע202ת186ש₪ 16 0ע510("10ת:8 ₪000. 8 שס. 405) .

 .םידוהיה "דיב התיה הטיחשה לכ

 138115א1-1.1ס1ת5%81: ₪%8202202₪ 8 (2

 עע. 1. 16שנמ : 1216 ]116156262 ₪7ו166ב660ב גת 662 (א2

 תנט6ע31%80% 'המא1טת6 8/0 1]08עמוגסמ ₪62 1160180 -110181506ב

 (16561156281% 1 2'עּגתבא1וגע6 8/1. 1921 אנט

 ,םידוהי 22 םודארב ורצנתה 1786"ו 1715 םינשבש ןייצל ןינעמ (3

 .דחא דליו םישנ 12 ,םירבג 9 םהמ

 .םתליבט רחאל ולביקש תומשה אלא ורסמנ אל םיידוהיה םהיתומש

 1717 ;אקשאינוגא התב םע הנירתק ראונאיב -- 1715 תנשב :םה הלאו

 אנא -- 1729 ;יקסדויאמ טנצאיה קשיצנארפ (וחילא) -- 1726 אנא --

 -- 1740 ;אקוטפאלוכס הנירתק -- 1736 :אנא איפוז -- 1729 ;אנאיראמ

 ןיצנלאנמ ידוהיה רכוחה לש ונב ,םינש 8 ןב ,ינוטנא בלסינטס סוטונאפ

 ןאי ינוטנא -- 1760 :הדוהי ףסוי -- 1748 ואזור -- 174! ;םודאר דיל

 -- 1770 :אקסיאימובונ -- 1769 ;אקציבונ אנא -- 1769 ; יקסבויאמ ןצומופאנ

 ; יקסניש'זוו "ימולטראב -- (רבמטפס) 1770 ,אקציבונ הרברב אלקט

 -אלקט -- 1771  ;יקצינראי'זד'זאפ טאיני'זוואוו ףזוי -- (רבוטקוא) 0

 הנאוי אנאיראמ אניטסוי -- 1776 !(םודארב רברפ) "הינילמאז ,מ אקסנ'זיבוד

 -- 1780 :אקסניצפיל ,הנלאדגאמ יקסמודאר ינוטנא -- 1779 ;אקסנירוג

 .יקסניצאיבק ינוטנא ףזוי

 165%6--(02015א1: 1601101 0186 1904, שס. 37-8, 4. :ימל

 היהש ,יקסנישירק סנופדליא ,םיטסיקנארפה תכמ דחא םג היה םודארב

 .םודארב (קיזיפ) יזוחמ אפור ט"יה האמה תישארב

 זתמ6ע816% 865 טסננתה11602 ₪%8260068 60255 -וגב6 % (4

 (1811216מ6 שט. 142%. 1809 68 662 םא0 661 1067

 יע1600626%708+906 150551820 וגת6 688 11622085%טמב 7/0250ת8גג

 06802662מ62מ |0%16זוגםק6ת.

 לש ורפסב

 (66ע81ב6 ע2802016 27606ש שש. כעסש1ת86]6ב עוגפ (5

 ססןוגסמנסשע6סב 1 םסשסשפ6בס6210ם, 136ע11ב 17.4.1791 1, 8 1

 'פ "הפוקתה, ,השרו תוכיסנב םידוהיה תודלות ,קנערפ .נ ע (6

 .2ן 'ע

 כ?1סתמ1א 08160262 120ע כ05615%א16] 56]זמוג ע. 1809 שעב81 7

 11316611 1180615238 82528908 1913 ל. 2-6.

 ,הקמיטשופ ןאי ,יקסרוביצאר .י ,ר"וי ןמפוה ויה הצעומה ירבח (8

 ,יקסבייאמ ינוטנאו יקסרוביצוק רטויפ ,יקסבומאיוק יאלוקימ ,דראכרוב ןאי

 ותובידא לע ןמשיפ רמל הנותנ יתדות ."םודאר ידוהי תודלות, ןמשיפ .ל

 .וידיבש יתדועתה רמוחה תא יתושרל דימעהל

 .ה
 *הנ10ו81 1228615%10מגו 28020086 06084 ערס 9

 66ע6 תגג ]ט2 50016 00%806 280שת1סמ6 ןע262 וש

 1 טע24026ת18 +826]6182116. ₪20206601ת6 22001897 48

 שהניוגתא1 כס 8+6ע6ב1 18000 66216 55702880 ב בעת 6

 526)005267216 110268%210%₪0 86]0400100216ש 50160270".

 היה הלוכ ןילופ תכלממב םידוהיה רפסמ יכ ןייצנ ,האוושה םשל (20

 .2,132,324 לש היסולכואה ךותב 212,944 :1816 תנשב

 : תומדוקה תואמב םיתבה רפסמ תא איבנ האוושהל (1

 -- 1662 ב ,37 -- 1660 תנשב ,םיתב 84 םודארב ונמנ 1629 תנשב

 .םיתב 252 -- 1776-ב ,םיבשות 5

 םיכומסה םירפכה םע השדחהו הקיתעה ריעב ויה 1811--1802 םינשב

 רבכ 1821 תנשב .תחא הדיחיב םירעה יתש ודחוא זאו ,םיבשות 0

 .םידוהי 649 םהמ ,םיבשות 34007ו ,המוח יתב 20 םהמ ,םיתב 285 םייוצמ

 .םיבשות 9,3597ו םיתב 326 -- 1863 תנשב

 זוחמה לכב :םיאבה םירפסמהמ ונא םידמל היינבה בצמ לע (2

 : םינבלד-יתב ונבנ רימודנאס

 תיאסרגנוק ןילופ לכבו ,14 -- 1828 ,11 -- 1827 ,1-- 1826 תנשב

 יללכה םיוושו םינבלדיתב 181 -- 828 ,226 -- 182[ ,204 -- 1826 תנשב

 .'לל 8

 תעפלהעה 027%]10100216: 1%520010008116 816 סוגזתוגא?]1 שי

 אע. כס15%1תב (1815--1850) ט/8עפ28ש8 1991 0. 1.

 בכרהה תא םיאיבמ ונא האוושהל .ןמשיפ רמ לש ויתומישר יפל (3

 ויתואצותש ,1825 תנש לש טרופמה דקפימה ךותמ ןילופ ידוהי לש יעוצקמה

 הנידמה ריכזמ י"ע ראצל שגוהש ילכלכה בצמה לע ח"ודהמ תועודי

 .יקסבלובוס .ו רטסינימה

 : ןמקלדכ היה תושפנ 7

 היה םרפסמש ןילופ ידוהי לש יעוצקמה בכרהה

 תוסנרפ ילעב וא םירכוח םבור) םידוהי םיאלקח (1

 תושפנ 3 (םהיתוחפשמ םע תואלקחב תוכורכה

 *- 7 םינבלח (2

 * 3 הכאלמ ילעב

 * 6 םינועמקו תלוכמ ירכומ

 * | 8 םינוונח (5

 "| 4 םיגזומ 66

 "| 5 םירוסרס (7

 * - 7 םינולגע (6

 "| 9 (םישנו םירבג) םיתרשמ 9
 םידמלמו םירומ (0 65 - "

 22 "שדוק ילכ,ו םינבר (1

 "*- 4 םינחדבו םישבוח ,םיחמומ םיאפור (2

 * 8 תונמוא ילב (3

 ,תויונמואו הכאלמב םיקוסע ויה תידוהיה היסולכואה לש 36%"ש ,ןאכמ

 תואלקחב 4.25% ,הגיזמב 7.5% ,עובק הסנרפ רוקמו תונמוא ירסוחמ %

 ר"ד) .תורסרסב 1.27% קרו תורישב 12.5% ,רחסמב 12.27%  ,תונבלחו

 ןילופב םידוהיה תלאש ,רבלג .מ ג

 .(143--106 'ע ט"שת--ח"שת

 ,םילשורי "ןויצ,ב 1830--1815 תונשב

 :יפל טטוצמ (4

 4008 ע?260וג 1[/טת160עסה]תם680 118858 שס]. 08

 עס1. 1-19, אהע%א] 30, 35, 37, 41, 252-269. 1 468 /130151ע91גג

 ₪%8%ע5%78א1 עס1. טת, 5

 1082820 027%]24.0100216 1. 6. כ. 1

 ,םירגסמה לש הדליגה ישאר וננולתה 1828 תנשבש ,ריכזהל ןינעמ (5

 םתסינכש ,השקב ריעה תצעומל (12.2-ב) ושיגהו םירצוגה םירגנה ,םיבצקה
 םיסמה סמוע לכב םיאשונה הכאלמה-ילעב תא תחפקמ םודארל תוילוש לש

 וליפא םיקיסעמו תודובע תלבק ידיילע ,םיינוריעה םימולשתהו םייתכלממה
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 24008 25ע01180260218 יפל הדליגה תמישרב םשרהל ילב םיימוקמ תוילוש
 5158258160, 0601גוג1 120216א16₪0, 0

 02]1401004216ע% 1. 0. 0. 155. לש ורפסב טטוצמ

 םירצונה הכאלמה ילעב וננולתה 1816 תנשב :אבה הרקמה םג ינייפא

 וריכחה םיינוריעה תונוטלשהש ,םינפ ינינעל תיתכלממה הדעוה ינפב םודארב

 תטיחשל ןוישר ריעה שאר ריכחה 1817 תנשב .הכאלמ"ןוישר ידוהי ןלבקל

 תורמל ,םודאר יבצק תא ריעסהש רבד ,השראומ יקסבשיצוק ןאי בצקל רקב

 027%8]10100216, שק. 243. .ירצונב ןינעה עגנ םעפהש

 ,ןייטשפיל המלש ,לקנרפ םייח :םינושארה םישקבמה תומש הלאו (66

 לאכימ ,יקסמודאר המלש ,ןמפיוק רזייל ,רברוו בייל ףסוי ,םיובנזור ןבואר

 ןועמש ,(1811 תנשמ תורנלו ןובסל ח"יב לעב) ןמטיד בקעי ,רדניבנייא

 ,ןמסקופ בקעי ,ןייטשדלוג ןתנ ,ילפמטסיינ המלש .םיובלא המלש ,רנידבל

 יפל) ידיינ אלד יסכנ ול שכרו 1809 תנשמ רבכ םודארב ררוגתהש ןעבוכ

 .(ןמשיפ רמ לש המישרה

 .משיפ רמ לש ותמישר יפל (גז
 סמהגב טשהפנטסעמ5א1: 1002086 270088%א88 שש 201806 א ש.(א]

 דאז ישּגצנפ29ש8 1930 0. 9.

 ש

 20188 םוגתננסממע 1831 :אצ. 156, 30./.-ב 21 ידוהיה לש רמאמ (8
 :ב טטוצמ 113815%28% תג. ת3060תב18 56, ץ01. 281, תודועת יפל (9

 תעפלהע(1 02]160106216ע%א 1. 0. 0 6.

 .94 'ע 1928 ןילרב 'א 'כ קיטסיטאטס ןוא קימנאנאקע ראפ טפירפש (0

 ןיא ןעגנוגיטפעשאב ערעייז ןוא ןדיא לאצ יד :קנערפ .1 .ע 1

 קיטסיטאטס ,עיפארגאמעד עשידיא ראפ רעטעלב :ב .1843 ןליופ ךיירגינעק

 .191--18ז 'ע 1924 ןילרעב ,קימאנאקע ןוא

 םהמ ,תושפנ 406553 היה תידוהיזאלה היסולכואה לכ רפסמ (0

 .םירפכב (85.2%0) 346,5217ו םירעב (12.2760) 2

 .םירפכב הדובעל תואצוי ויה תורייעבו םירעב תוינע תוחפשמ תונב (2

 םלוא -- 76 היה ןילופ לכב תוידוהי תונוז רפסמש ,דוע ןייצל ןינעמ (3

 לכב תשובדיתב ילעב 214-מ .תחא תידוהי הנוז ףא התיה אל רימודנס זוחמב

 .(השראוב 2 ,הייבואזמ זוחמב 5) םידוהי 7 קר ויה ןילופ

 םירע 42 .תולבגה םוש םידוהיה לע ולח אל תורייעו םירע 49-ב 4

 םידוהי ושרוה אל ןהב םירע ויה ןהיפל ,תויגליבירפ תולעב ויה תורייעו

 םיכומסה תומוקמ 32 .םיידוהי םיעבורב רוגל וחרכוה ןהב םירע וא עקתשהל

 .1862 תנשב ולטוב ולא תולבגה לכ .םידוהיל םירוסא ויה לובגל

 - השדח הינרבוג וב המקוהו הינרבוגהמ קלח קתונ 1867 תנשב

 ,אטפא ,קסנוק ,ץיניזוק ,הזליא :תוזוחמ 7 ויה םודאר הינרבוגב ,הצלאיק

 .רימודנס ,םודאר ,אנצופוא

 .(םיירוטסיה םיפד) םודאר שוריג ירחא :טנב לאומש 5

 טפושה ,רטויפ ,ןואיל סדנהמה :ןמרקב עלעשטיא לש וינב 'ע 6

 .בקעי יאקנבהו ףאזוי

 םע תשורח יתב 325 ה"סב םודאר הינרבוגב ודקפנ 1867 תנשב (6

 םתרצות יוושו םילעופ 306 וקיסעהש םידוהי ידיב 94 ויה םהמ ,םילעופ 7

 ח"ב 2 :ויח םידוהיה לש תשורחה יתב 34-מ .לבור 318,188-ל הלע תיתנשח

 ,סורב יתב 4 ,ריינל 2 ,הירטנלג 1 ,םיגיראל 2 ,תפז תפרשמ 1 ,לזרבל

 ,ץמוחל 3 ,הריבל 3 ,ש"יל קוקיז יתב 3 ,רכוסל 1 ,םיצע תורשנמ 2

 .סנאיאפיילכל 1 ,הנבלמ 1 ,ןלימעל 2 ,ןמשל 5 ,תיאקירמא םימזתנחט 1

 ןיא לייטנא ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ :בירנייו .ב ר"ד) .34 לכה ךסב

 .45 'ע 1932 ,ןטפירש עשימאנאקע .ירטסודניא רעשיליופ רעד

 נוגט2סמא8 1862 זצע. 14 ם. 107-108. (6

 סע. 3. טוסומעעפ : 610566 0/171608140566501006 062 1100 (37

 זמ תטפפ18מ6 טת6 ע016ת, 2376518וג1 1934, 2. 45, 9.

 'ר ובס .ךולב תחפשממ ואצומ תא הוואגב וייח ימי לכ שיגדה אוה (8

 .דיריל דירימ עסנו םיתילט רחוס היה .הימהובל אבו גרובמאהמ היה לבייפ

 ןטק תשורחיתיב חתפו יולסרבב עקתשה כ"חא ,השראוב היה 1795 תנשב

 ויבא .1813 תנשב רטפנו השראו תוכיסנב ולסלל אב םשמ ,םיתילטל

 ,182 תנשב עקתשה ויאושנ ירחאו 1790 תנשב דלונ -- גרוא היה המלש

 :ותחפשמו ויתודלותל .1876 תנשב רטפנ םודארב ,ךרעב

 אז. (צנוגתושה10: 208 66ע 636501066 (16ע 411116 00.

 :66נןוגמשסמ 2וגע 1201506ת 701א5%ו0מ06 1917-1918, 20. א. 9

 חי6ס060ע 16586 -- (0201ם5%א1 11601101 20180 כ. 8.

 1/1%6וג152 1116565: 0186 -- (8216]0120801 00208

 2000581660 0/8282808 1938 כ. 4 |

 נצ. 1686 ₪621ק061: 6]12216 11820]וג 2000881060 8

 2161180 0015810, ט/8ע52808 1937, ן. 478-479, 484-485, 9.

 -טלעוו ןוא רשוי ראפ רעפמעק רעשידיא-שיליופ רעד :קנארפ ןאמרעה ר'ד

 .םישיא : בולוקוס םוחנ .33--29 'ע 1934 ינוי קרָאי"וינ ,ןדיא עשיליופ .ןדירפ

 .'ג דנאב ,1953 קרָאידוינ ,עשראוו ןיא ןדיי ןופ עטכישעג :יקצטש בקעי ר"ד

 .85--80 .ז

 תסטסלע 1 2ע800, 0/8182808 1875. (9

 "ךפומ \1טש6ע ₪601100%6ע 8160ע 168ו11]וג66. [ע 12%07058810ע066 (0

 תתנ6סב וגמב תבע 5061םמ6 10 1תת" '660ו160ב0ע 11 . 0,

 ,ג דנאב עשראוו ןיא ןדיי ןופ עטכישעג :יקצאש בקעי ר"ד 1

 .41ך7ך 'ע

 בץסםוטגתמג 28% [גשתע6]ב -- 7781528008 10ת8]118 8160028 (2

.7 .80 

 "1 תגבסתונט 0ע]1 םא]שה2ת5]16לץתו] סצסתנס+0ע811 ש (3

 50עסםת166016 2וג6 תג. 1. 2ק0 118ת00619228תםת. 280. 71

 .1862 תנשמ ח"וד

 ד6תעעא 0600208 : 0804216 5576221006, 1 (4

 הונוע502180וג סס1סואס80 2 186 1863, 1964, 1865, 1866.ט/העפ2ש
 אע. 360, . 9.

 .ה

 הזב איבמ יננה ,םמצע ינפב םירבדמ םירפסמהו תודבועהו תויה 5

 תקלחמ להנמ ,יאופרה דעוה דקפמ לש םתוחכונב התיהש הריקחה תואצות תא

 :ולעהש המ הנהו ,םנושלבו םתרוצב ריעה שארו הרטשמה

 םיליכמה ,םינורדח 427-ב דלפסורג קיזייא ידוהיה לצא (1

 לדוהיה לצא (2 .שפנ 178 םירג ריווא המאיבוק 700 דע 90זמ

 המא-בוק 1000 דע 1007מ םיליכמה ,םינורדח 39"ב ןמיינ קרב

 257"ב ,ןוסקילג שובייל ידוהיה לצא (3  ,שפנ 192 -- ריווא

 .שפנ 82 -- ריווא המא-בוק 1000 דע 7"300מ םיליכמה ,םינורדח

 דע 1207מ םיליכמה םינורדח 22-ב השמ לרה ידוהיה לצא (

 25"ב ןאי טימש לש ותיבב (5 .שפנ 97 -- ריווא המא-בוק 0

 .שפנ 128 -- ריווא המא-בוק 1000 דע 2207מ םיליכמה ,םירדח

 2007מ םיליכמה ,םינורדח 19-ב טורבסיו קחצי ידוהיה לצא (6

 ןמרוק קחצי ידוהיה לצא (7 .שפנ 63 -- ריווא המא"בוק 500 דע

 --  ליווא החמא-בוק 600 דע 1207מ םיליכמה ,םינורדח 24זב

 םיליכמה ,םינורדח 13-ב ןמטור שובא ידוהיה לצא (8 .שפנ 8

 ."שפנ 61 םירג ריווא המא-בוק 170 דע 807מ

 :םיאבה םיטרפה תא הדעוה הרסמ ןלהל

 הלאה םילוחה .תושפנ 53 שי תונוש תולחמב םילוחה ןיב,

 6 -- התע דע ומכ התומתה .םיפופצה םינבמה םתואב םיאצמנ

 תורידה םינפבו ץוחב יחרכה ןויקנ ןכו ,תורידה תבחרה .האמל

 אל ןיידע םידוהיה לש םירוגמה רוזאש םושמ ,עצבל רשפא יא

 ,םויל םוימ לדג בושיה .םיהובגה תונוטלשה ידיילע רשוא

 -- תופסוותמה תוחפשמה תא ןכשל חרכה ךותמ -- םידוהיה

 ,םיילמינימ םיאנתו הרוצ ירסח ,םינופירצ ינימ לכ ןכל םינוב

 הרימשה לכ ףא לע ,ןכלו -- םיבחרנו םיחונ םיתבל םוקמ םהל ןיא

 תומרע -- ירשפא יתלב אוה ןויקנו רדס םויק ,הרטשמה לש

 ,םיפופצה םינבמה ןיב םרודיס וא שומיש יתב רסוח ,הפשאה

 טפושה לש ורמאמ ךותמ) .שופיעו םיסואמ תוחיר םיררועמ

 (."םודאר תודהי ימי ירבד, :ןמרקב ףסוי

 ילעב ידיזלע וכמתנש תובדג יצבקמ האמכ לע רבדמ ת"ודה (66

 .הביבסבש םירפכח יינע דוע םילידגמ םרפסמ תאש ,תלוכיה

 יל ג81וג6ץפא] 1. 6. כ. 32. (7

 ,84.809 -- 1870 ,םיבשות 76,266 םודאר זוחמב ויה 1867 תגשב (8

 1887 תנשב .ץעדיתב 10,5207ו תומוחדיתב 625 -- םיבשות 97,706 -- 9

 .םיבלסוברפ 170 ,םילותק 97,499 םללכב שפנ 114,466-ל היסולכואה הלדג

 .םידוהי 15,1437ו םינרתול 3

 ה

 .'ו 'בוח ה"לרת "רחשה,ב ןמרקוצ םהרבא לש ובתכמ 9

 ןכוסהו םירפס רכומ (1892--1843) ינאימשוא דילי ןמרקוצ םהרבא

 ירפסל תונח הפ חתפ ,השראוב 1870 תנשמ .היסורב "רחשה, לש ישארה

 תידיאבו ,1875 "םחנתמה,, :םירפס תע יבתכב םירמאמ דבלמ םסריפ .הלכשה

 ."הדיגנ יד עטנעי.

 .488--485 'ע 'ו 'בוח ,ה"לרת "רחשה,, ,"הקדצב רבדמה יפ, (0

 .488--485 'ע 'ו 'בוח ו"לרת "רחשה, (1

 .331 'ע 'ז 'ח ,ו"לרת "רחשה, (2

 ירבע רפוס ,ןילבולב דלונ (1887--1811) הדוהי לאירבג : דלפנטכיל 3



 הקיטמיתמ לע םירמאמ םסריפ ,"הריפצה, ,"רחשה,ב ףתתשה ,יאקיטמתמו

 הירטמואיגל דומיל רפס ,םירועשה תועידי :וירוביח .םיינלופ תע-יבתכב

 תמכח ידוסי, יקסמינולס לש ורפס לע תרוקיב ,חנעפ תנפצ ,(1865 השראו)

 אלל ןהכ, (1875) ןוברעהל תפסותו (1874 השראו) המכח ידסומ,ו "רועשה

 םירופיס :םיריש ץבוק איצוה ץרפ .ל .י ונתח םע דחי .(1876) "םיהלא

 לש ובתכמב תאצמנ ויריש תכרעה .(1877 השראו) םינוש םירישו רישב

 ,1938 השראו ,"רבע ןעטנאנ ןופ,ב ספדנ ,1877 ותסב וילא ןודרוג ,ל ,י

 .309--308 'ע ,'ד 'ח

 הביסמב ףתתשה 1872 תנשב .יתורפס ןולס ןימ ותיב שמיש השראוב

 .השראוב רקיבש בייל הדוהי ,ןיקסנלומס ץרפ לש ויחא דובכל הכרענש

 .180--117 'ע ,/'ד 'בוח ו"לרת "רחשה,ב "קידצה תא וקידצהו, (4

 תולועפב ףתתשה .ןמרקב תחפשמ תיבב יטרפ הרומ היה יול ילתפנ 5

 תוניחבה תדעול רבח היה .ןמרקב ןבוארו לקנרפ לארשי לש גוחב תוירוביצ

 היהו תונוטלשה םע ךסכתסה ןמרביל .רבילהומ ברה םע דחי תויגוגדפה

 ספדנ) ןיורדל "םדאה תודלות, תירבעל םגרית .םודאר תא בוזעל חרכומ

 .ןיורד םע םיבתכמ תפילחב דמע .(1874 'ד ךרכ "רחשה,ב הפסוהכ

 ינושארמ ."םרוכה, תעדבתכ 1878 תנשב רואל םש איצוהו ןודנולל רגיה

 תחנמ, ,(1862 יולסרב) ,"תוינומדק ירקח, :רוביח .הילגנאב "ןויצ-יבבוח,,

 ,"דיגמה,ב םג ףתתשה .1867 השראו ,ינשה רדנסכלא דובכל ריש ,"ןורכיז

 ."לוקה, ,"ץילמה,

 1912 דע יאמצע יכוניח דסומכ םייק היח לקנרפ לש רפסה תיב (%

 םג וחרכוה הז ס"יב דוסי בקע ."תעד יציפמ, תרבח תושרל רבע כ"חאו

 .םייללכ םידומיל םג םידומילה תרגסמל סינכהל םידרחה
 | יק/ ה51וג0ענבבא1. 1. 6. 62. (57

 1909 תנשב .םידוהי 1060 םיבשות 1230 לע 1887-ב ויה קיטישפב 8
 | .םידוהי 3722 םיבשות 4037 לע

 יפל 9 םאסעסש102 62711 5018 ת16110010501 תג. 00

 תג6007) 2.

 םירלדנס 300 ודבע הנושארה םלועה תמחלמב ינמרגה שוביכה ימיב (0

 .םידוהי

 רעד טיול ןילופ ןיא ןעגנומהענרעטנוא עלעירטסודניא עשידוי 0
 רזעילא .שזניא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טייבראעב ,1921 ןופ עטעקנא
 .123 'ע ,א1 הלבט ,4 דנאב .1923 אשראוו ,רעלעה

 .114 'ע ,א הלבט (0

 ,"םָאדאר ןופ טניירפ רעד,ב םָאדאר ןשידיי ןגעוו : ןאמשיפ רעזייל 1
 .48 'ע ,1950 זיראפ

 .49--48 'מע ,ןאמשיפ .ל לש ורמאמ (2

 תויוכז יוועל הכרעמב / | ןמרקב ףזוי ריד |

 לק אל םיקיפסמ םינותנ רסוחמ ? םודארב םידוהי םירג יתמיא

 םודארב בכעתה ,יקסנישרק יפל .תאזה הלאשה לע תונעל

 -ידרנרבה ידידלע הפי לבקתנ ןאכו ;ותרתכהל ועסנב ינשה טסוגוא

 רכמבונל 28-בו ,םוקמהמ םימיענ תונורכז .הארנכ .וראשנ ובלב ,םינ
 66 סמ 10162018 858 לש תוכזה תא םהל קינעה 4

 ןינעל התיה תאזה תוכזה .םוקמב םידוהי תקזחה"יא לש תוכז רמולכ

 .לשומה -- הטסורטסה ןיבל ריעה ןיב םיכשוממ בירו םיחוכיו לש

 ."םיסכאז,ה ינפל םג םודארב םידוהי ויהש ,תמאל בורק תאז םע

 -ובירטה ןאכ בשי 1766 דע 1613 תנשמש ,הדבועהמ תאז קיסהל שי

 עברא דעו יגיצנ ."רצואה תדעו, וא "םודאר תדעו, הנוכמה ,לאנ
 .םהינינע רודיסל ןאכל אובל ויה םיצלאנ תוצראה

 .לשומה ןיבל ריעה ןיב המחלמ הלהנתה ל"נה "תוכז,ה עקר לע
 קיידה ירוחאמ ,"יקסניצשורטס, תומדא לע םידוהי בישוה אוה
 המוחהו (1845 תפמ לע ןיידע םיארנו) הלעתה םע דחי אצמנש
 ותוא הז היה .(היסנכה דרשמ תעכ אצמנ םש) ינוריעה רצבמה לומ
 תחפשמ לש םהיסכנב לבוגה ,לעַאווה בוחר תעכ אצמנ וב ,ריעה קלח
 הנליטַאז ,הנ'צינשזוב ,(ץרפ ש"ע תעכ) הנלַאודופ תובוחרהו ,רלדא
 ,ידוהי וטיג ןיעכ רתוי רחואמ ןמזב םקוה םש ,הקסבוקַארק "ורַאטסו
 .1862 תנש דע דמעמ קיזחהש

 ךמס לעו בצמהמ םיצורמ םודאר יחרזא ויה אל ןכ יפ לע ףא

 םידוהי בישוהל לשומה לע רוסאל השקבב ךלמל ונפ ל"נה תוכזה

 ןיד קספ 1746 ראוניל 10"ב אצוה הלא תוינפמ האצותכ .ריעב
 בשייתחל םלועל םהילע רוסאלו ,ריעהמ םידוהיה תא  קיחרהל

 67 1765 תנש לש םיבשותה תמישרב םילולכ תאז ףא לע .םודארב

 .םודארב םירגה םידוהי

 ךכ רחאו לשומ ,יקסנקטופ ףסוי ,המוד ,הז היה רתוי רחואמ

 תיצחמב ינוריעה רצבמה תא שדחמ הנבש שיאה ,ינוריע ןאלַאטשאק

 ידילע ,הארנכ ,סרהנש רחאל ,הרשע הנומשה האמה לש הינשה
 םיבשותה םע הרשפל עיגהש ,יטפשמה ךזנגה תא וב רדיסו ,םידוושה
 ,היה ל"נה םירשואמהמ דחא .ריעל םידוהי 5 סינכהל ול ושרהש

 -- עוצקמ לעב ידוהי ,דואמ שישק ליגב תמש אבס יל רפיסש יפכ

 רקרקה םושיר רפס לש תוחכוהה ףסוא,ב יתאצמ ךכל רושיא .ןעבוכ

 םכסהב ןתונ הטמ םותחה ינא., :םיארוק ונא םש ,211 .סמ "תוע

 לַאוודופ וא ה'צמַאזדופה לע ישוכרו יתולעבמ ץיבולומש לדנמל הז

 שרגמה ךרואב ,לבירטס ןאיל םדוק ךייש היהש שרגמה דיל ,םודארב

 15"ב יקסיבלחב ןתינ ...ץזנוס העבש לש בחורבו לבירטס ןאי לש

 .ןמרוק תחפשמ יאצאצמ היה ץיבולומש לדנמ ותוא ".1789 ינויל

% 

 הבש הנש התואב .ץראה לע הרבע תחא תיטילופ הרעסמ רתוי

 הדיתעש ,תיתפרצה הכפהמה הצרפ ,םודארב רוגל ןמרוק ןעבוכה אב

 .יתרבחה הרטשמו הפוריא תפמ יונישל איבהל התיה

 ,םיילדואיפ םירטשמו םיכלמ תואסכ םסרהב ,ןואילופנ תואבצ

 םזירכהב ,ןאמינהו הלסיוה תודגל ,תונוחצנה רוטע םעסמב ועיגה

 האר ונצראב ימ ,ימ !ביבא וה, .קוחה ינפל חרזאה תויוכזדיווש

 -- "%לוביה ביבא ,חכשנריתלבה המחלמה ביבא !ומצע תא זא

 .שּואדט ןאפ לש וררושמ תאזה הפוקתה תא ריכזה וז תצלמנ ןושלב

 הפשב זא וארק םתוא .םידוהיל וקנעוה אל הלא חרזא תויוכז לבא

 ושרוה אלש ,"הנשיה תדה ינימאמ,  תקייודמדיתלב הרוצב תימשרה

 !?"תודבע,ב וקמנש םירכאב ןידה אוהו ,תויוכזב וכז אלו וטיגהמ תאצל

 1808 תנשב םייחב ומשגתנש ,ינואילופנה סקדוקה לש תואנה תויחנהה

 .םהידע ועיגה אל ,השראו תוכיסנב

 תדחוימ הנוכש םודארב םידוהיל רדסל ןוישר ןתינ 1814 תנשב

 ,תמאל בורק .ריעה לש תומדוקה תומוחה ירוחאמ ,הבולַאו בוחרב

 .דואמ םיטושפ הארנכו םידחא םינטק םינבמ םש ואצמנ זא רבכש

 תודעו .הממש םש התיה םדוק .ונתינש תונוישרה ךותמ ררבתמ רבדה

 המוח הדי לע ,היונב רצח וז התיה, :1567 תנשמ רצבמה רואית ךכל

 םינינבה תניפב .דימת םימ תואלמ תוכירב 3  ןכותבו ,תוריפחו

 ."קיידל האיצי התיה םיכומנה

 לש תיתוסירה לע 1815 תנשב המקוהש "תיאסרגנוקה הכולמ,ה
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 ינומהל -- ,בצמה תא ישממ ןפואב התניש אל ,השראו תוכיסנ
 םאתהב ,התע דע ונהנ םהמ ,חרזאה תויוכז ןתוא ורמשנ םידוהיה

 האנהמ תולבגה רתוי הלא ויה השעמל .םימייקה םיקוחלו תוארוהל

 ףרצל םידוהיה וביוח 1831 תנשב .ןמצע תויוכז רשאמ ,תויוכזב

 ייהש "להק,ה תודסומ ולטוב הנשה התואב .החפשמ תומש םמצעל

 ."להק יסנרפ וא ישאר, ואב םמוקמבו ,זא דע םימייק

 עבטה יקוח תא ירה םדא ידיב ועבקנש תונקת תונשל ןתינ םא

 -תיב .םש תומל םג ויה םיחרכומ םודארב ויחש םידוהי .תונשל ןיא

 רמאנש יפכו ,קיטישפל וליבוה םהיתמ תא .ןיידע םהל היה אל תורבק

 הלודגה ערילוחה תפיגמ ןמזב ,1831 תנשמ קר .ונ'צופואל וליפא ,יל

 .ץֶאיר תומדאב ידוהיה תורבקה"תיב תמקה המשרנ ,םודארב

 ,ןשיה קלחה .רהמ תורבקה תיב אלמתנ רצקה ךיראתה ףא לע

 ,תועבג הסוכ ,שונא ידיב תחפוטמ אל תיעבט היחמצ הטשפש םוקמב

 .םש םינומטה רכז לכ שטשוט

 תורבק-תיב םודאר ידוהיל ןתינ ערילוחה תפיגמ ללגב ,ןכבו...

 םישנא הז ןינעב וקסע .תסנכ"תיב ןיידע םהל היה רסח לא ,םהלשמ

 לאיחי בקעי ,םיובנשריק לדנמ ,םיובנשריק קחצי :!:םהו ,םידחא

 ןינעל ןורחאה לש ותוריש תא .ןמטיד בקעיו ןמרקב לאנתנ ,תילגרמ

 'ר, םשב עודי היה אוה .הרקוהבו דובכב דימת ריכזמ אבס היה הז

 רבמצדב .ןובס רוצייל הכאלמ-תיב ול היהו תויה ,"רעדיזנפייז ליקעי

 בייחתהש ,ץריוגייר לאומש טרחה ,השראו בשות םע םכסה םתחנ 4

 יפל תורגסמו תועבצ ,ףולג ,תורגנ תודובע ינימ ילכ לעופל איצוהל

 ש'זימיזק (ומצע תא הניכש יפכ) "תועבצה עוצקמל לכירדא,, .תינכתה

 הזמ .םישורג םירשעו יטולז 4036 לע ןובשח 1845 סראמב שיגה הזזר

 רסמגו תסנכה"תיב ןיינב רמגנ הז ירחא רצק ןמז יכ ,קיסמ ינא
 .שומישל

 לצא .תורבקה"תיבל םיתעל םילוחה-תיבמ ךרדה הכילומ ,עודיכ

 .םילוחה-תיב ינפל תורבקדתיב םהל היה .ךפיהה הרק םודאר ידוהי

 תלשממ .םידוהיל םילוח-תיב תמקהל לופיטב וליחתה 1840 תנשב

 הדעוה ינפל האיבה ,1840 5.12729.11 דמ ח"ודב ,רימודנס זוחמ

 דויצו דוסייל םידוהיה תופיאש לש לכיטרפ,, םינפ ינינעל תיתלשממה

 ,1842 7.2726.1דמו 1841 1.6720.57 מ םיח"וד םע ,"םיידוהי םילוח"יתב

 רשב לע לטוהש שורגה סממ הפסאנש ,ןרקה לדוג לע העידוהו
 .םודארב םילוחה-תיב תמקה םשל רשכ

 בושיהו הטלחה לכ התע דע הלביק אל זוחמה תלשממו תויה,

 ,םילוח לש ךלוהו לדגח רפסמה תוברל ,לדג הביבסהו םודארב ידוהיה

 תלשממ .םיינע םילוחל עובק הסחמ תמקה בייחמ רבדהש ירה

 ,יחרזאה זוחמה לשומל הליהקה יסנרפ תיינפב בשחתהב ,זוחמה
 ול שי ,ותרטמל לודג הכ רוביצ לש ונוצר תא ברקל ,ותפיאשבו

 תמקה ןינעב הטלחה לבקל תיתלשממה הדעוה תא שקבל דובכה
 זוחמה תלשממ התנפ הלא תורורבו תוירטינמוה םילמב ."םילוחה-תיב
 .ןודינב הריהמ הטלחה תשקבב 1846 תנשב םודארב

 רוידה יאנת חכונ ,יביטרטסינימדאה ןוטלשה תגאדל ןיבהל לקנ

 ,ידוהיה בושיה זא היה ןותנ םהבש ,תיראטינס הניחבמ ,םירומחה

 רשפא בצמל ןמאנ רואית .םצמוצמהו רצה םירוגמה חטש תמחמ
 ,יחרזאה זוחמה לשומ תשירד יפל ןכוהש ,ימשר ךמסימב אוצמל
 יכ ,םינפ ינינעל תיתלשממה הדעול 1847 רבוטקואל 11-ב עידומה
 םהל שיגהל ,םוקמה ידוהי לש תוקסופ-יתלבה תושקבב בשחתהב,

 תודסומל חוקיפה תצעומל יתינפ .יערא םילוח"תיב תמקה םשל הרזע

 ."וילע דומעלו םוקמב ןינעה תא קודבל יתשקיבו ,הרזעו הקדצ
 ירוזיבורפ םילוח-תיב ,הארנכ ,היה םייק) יעראה םילוחה"תיב

 די"לע םירוגמה יתב ןיב אצמנה ,הליהקה ןיינבב היח ומוקמ (םידוהיל
 ולוכ ,ץובב דמע הזה תיבה .תסנכה תיבמ תומא 50"כ קחרמב לחנה
 לדוגב .גגל תחתמ ןטק ןורדחב .ןגומ-יתלב היה וגג םג .שבוע גופס

 ריווא בקועמ לגר 86 -- הז יפל) שיא 15 וסנכוה ,תומא 45/9/4 לש
 ךולכל ךות ,םיבוטר םיטוטרמס םיסוכמ ,הפצרה לע םיבכושה (שפנל

 האצמנ אלש םילוח ינש .םדא תשרפה לש סוחד ריוואב ,הנחצו

 לש קלח לע דחא -- ורדוס ןורדחב םביכשהל תורשפא םוש םליבשב

 ,םיתמה רדחל ךומס ,הצחרדרדחב ,הטמל ינשהו ,רתוי דוע הובג גג

 ,ץיקב דחוימב ,הלודגה התומתה ןמזבו םיפופצה רוידה יאנתבש

 .םיבר .םילוחה לש םתואירב בצמ לע הקיזמ דואמ הרוצב עיפשה

 ידיללע םיכמתנ םהו האמכ םרפסמש -- םיינעה תובדנה יצבקממ

 -שחשכו ,םוקמל םוקממ הלחמ לש הרקמב ולגלגתנ -- תלוכיה ילעב

 תיבל -- בוחרב ותומי אלש ידכ -- םתוא הרסמ ,הרטשמה םהב החיג

 תומלוא וא םידחוימ םירודיס םוש ויה אל םש ירצונה םילוחה

 .(ילש השגדה) ."תדה לדבה סצע ךותמ םיצוחנה,, ,םידוהיל

 םיארוק ונא -- הביבסה התוא יבשות ןיב ררושה טלחומה ינועה,,

 .ןוימד לכ רבוע -- תוניחבה לכמ בושחה ,לכיטרפ ותואב ןלהל

 םישולשה קלחה ישוקב םיווהמה ,תלוכי ילעב תורשע המכל ץוחמ

 םרפסמ תא .תובדנמ וא םוי יריכשכ םרתי םייח ,םודארב םתדעמ

 תורג תוחפשמ 807מ הלעמל .הביבסבש םירפכה יינע דוע םילידגמ

 -צמהב ,תלוכיה ילעב .דואמ קוחד ירמח בצמב םיאצמנ םה םגו ,רפכב

 תקזחהל השקה לועהו דימתמ חרואב תובדנ ןתמ לש ץחלה תחת םא

 ןוצר-יאו תושידא לש בצמל ועיגה ,םיינעו םילוח לש בר הכ רפסמ

 לוטיל וצלאנ לעופל האצוהל םיקוחו הלשממה תרזעב קרש ,הזכ
 .םבייחמ לבוסה םדאל שגרהו םה םתבוטש ,תובוחה לכ תא םמצע לע

 םיקהל םתורשפאב ןיאש ,ועידוה ,אתמד ברה םע דחי הליהקה יסנרפ

 לבור 120 לש םוכסהש ,םמצע תוחוכב םיינע םילוחל ןוגה דסומ

 הווקתה לכ תאו ,דבלב תואופרל וליפא קיפסי אל ,ךכל בצקוהש

 הלשממה לש םיבוט םישעמב םילות םה םיינעה לש םבצמ תלקהל

 ןרקה לכב שמתשהל תושרה תא לבקל ידכ ,תונפל םידמוע הילא

 וב ,דסומה לש ודויצו ותמקה םשל ,םידגבה לש סמהמ הפסאנש

 ריעה לש םיינע םילוחל קר אל ,ןוזמו תואופר ,הסחמ תתל ולכוי

 ךמסימה ךיראת ,םיעוט ונניא םא ."זוחמה לכ לש אלא המצע

 םידוהי םיפלא תשולש בקונ אוהו .1847 תנש רבוטקואב 28 אוה הזה
 .םיפלא תרשע -- םירחא תומוקמ םע דחיו ריעב

 הרוצב ראתמ אוהו תויה ,רוציק אלל ,הזה לכיטרפה תא ונאבה
 םיכמסימה לע הבחרהב ונדמע .זא םודאר תודהי לש בצמה תא ,הנמאנ
 ןורחאה ןמזב היה םודארב ידוהיה םילוחה תיב ןינעש ןויכמ ,ל"נה
 םיערוזו ידוהיה רוביצח תא םינינעמ ותמקה יבלש לכו ,ילאוטקא
 .ודועיו ותוחתפתה ,ותווהתה לע רוא

 םילוחה"תיב לש ותמקה ךרע תא ריבסהל ידכ ,רוחאל םירזוח ונא

 איבנ ךכב םירושקה םיכמסימה תא .םינושארה ותוחתפתה יבלשו
 הליהקה ידרשמב םא .ןויכרא רסוחו םתורידנב בשחתהב ,הבחרהב

 .םילוחה-תיבב וא תידוהיה

 ידוהיה םילוחה"תיב ןינעל תדחוימ הצעומ המקוה 1847 תנשב

 .פ ,יאופרה דרשמה חקפמ ,קעירפ .פ ר"וי ;לש בכרהב ,םודארב

 : םידוהיהו יקסבוקמ ריעה שאר ,זוחמה תצעומ רבח -- יקסניצביר

 .ןמרקב (לאנתנ) הנסו ןמרוק .ג ,םיובנשריק קחצי ,יודנל עשוהי ברה

 ןינבה ךותב יערא םילוח-תיב םיקהל הצעומל הרוה יחרזאה לשומה

 .ירצונה םילוחהד-תיבמ חתע הז ןקורתהש

 ,שודקה רדנסכלא ש"ע ירצונה םילוחה"תיב יכ ,ריעהל םוקמה ןאכ

 'זימי'זק יחכונה םשה תא לביקו הקסבאשרו בוחרל רבעוהש ינפל

 תיבמופ הריכמב שכר ותוא) ,הקסבוקַארקדורַאטס בוחרב ןכש ,שודקה
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 דע ,ידוהיה םילוחה"תיב ינמז ןפואב דסונ םש .(וישרוי וא יקסמוטל 'ה
 שדחה םילוחה"תיב .יקצירמ 'ה תזוחא תומדא לע ימצע ןינב תמקהל

 177ו לבור 10876 התלע ותמקהו ,שפנ םישולשל ןנכות םידוהיל

 .תוקיפוק

 דבלמ ,תויהל היה ךירצ םילוחה"תיב תקזחהל ירקיעה רוקמה
 וא רקב לש רשכ רשב טנופ לכל תחא הטורפ לש סמ ,תומורתל

 יבמופ זרכימ יפל ,הרכחהב רסמנ סמה תייבג .זוחמה לכב תופוע

 בקעיו |מטלא לדנמ ומליש הריכחה דעבו ,1839 ילויל 30"-ב ךרענש

 .ינלופ יטולז ףלא 37 לש םוכסה תא טורבסיו

 לש הטורפה סמ, :אבה עטקה שמשל לוכי סמה תרבסה םשל

 םייק ,ידוהיה םילוחח-תיב תקזחח םשל תיבה תופועו רשכ רשב

 ןוגכ ,היסורפ ןוטלש תחת היהש קלחב דחוימבו ,ץראה ירע בורב
 ."שילקו קצולפ ,קצייבוזמ תוזוחמהו השראו

 שמשל ויה םיכירצ ,םילוחה-תיב תיינבל םיעצמאל ינש רוקמ

 םאתהב ;הלא תונרק .םיידוהי םידגב לע לטומה סמה לש תונרקה

 םוימ תיביטרטסינימדאה הצעומה תונקתל תוארוהה לש 28 ףיעסל

 םילעפמ לש תורטמל שמשל ויה םיכירצ ,1845 תנש רבמבונל 6
 .םיידוהי רוביצ תודסומו םיילאיצוס

 בל ועבק הליחת .םילְוָחהדתיב תיינבל עקרק אוצמל היה רירצ
 תזוחאל תוכיישה תומדאב ,חצנל הריכח תוכזב יצחו גרומ לש חטש

 -יציסב םיניטקידנבה תדעל ותעשב תכייש התיה תאז הזוחא .יקצירמ

 תא ורשפיא ויתוסנכהו ,ןושארה רדנסכלא לש ונמזב הדסונש ,בוכ

 תודסומ לש םירחא םיסכנ ןכו ,םודארב םהלש ןטקה רזנמה תקזחה

 .הריכמל תיקלח ונתינו רצואהו תוסנכהה תדעוול ורבע -- םייתד

 םדוקמ הנתינ ,ידוהיה םילוחה"תיב תונביהל דמע הילע ,הקלחה

 -תיב תבוטל החקלנ 1848 תנשבו ,יקסבלובוס לאכימל תיחצנ הריכחב

 תיתלשממה הדעווה תוארוהב הרשוא התרבעהו ידוהיה םילוחה

 ךכ רחא וזכור וביבסש םוקמ הז היה .1853 תנשב רצואהו תוסנכהל

 .םידנָארפ 467ו דחא גרומ היה החטש .םילוחה"תיב לש םיפסונ םיסכנ

 םע ,תוקיפוק 467 לבור 12 רועשב ןושאר םולשת הדעב םלוש

 וטקה שרגמה תבחרהל .תוקיפוק 97ו לבור 3 לש יתנש הריכח םולשת

 תנשב החקלנש ,'ב הקלח ןוגכ ,תופסונ תוקלח ןכ ירחא ופרוצ ,הזה

 היה החטש .םודארב תירצונה הליהקה לש םיתמה"תיב ליבשב 8

 הריכח םולשת ,תוקיפוק 467ו לבור 4 ןושארה םולשתהו ,דנָארפ 2

 חוקיפה .תוקיפוק 117ו לבור 1 -- "ןונק, הזל וארקש יפכ וא יתנש

 לע ,ידוהיה םילוחה-תיבל תאז הקלחל ויתויוכז תא ריבעה יתייסנכה

 חקפמ לש ותולדתשה יפל ,1875 תנש רבמבונל 4 םוימ לכיטרפה ךמס

 -- םילוחה-תיבל םרת ןמרקב ןבואר .ןמרקב ןבואר זאמ םילוחה"תיב

 ,םילוחה-תיב םע תלבוגה עקרק -- 1912 יאמל 77מ הדועתה יפל

 לדוגב תחא הקלח דוע .תועבורמ תומא יצחו 34656 היה החטשש

 ירצונה םילוחה-תיב ןיינק םדוק התיהש ,דנָארפ 567ו גרומ 1 לש

 -לע םיילאיצוס םינינעל תיאמודארה הרבחל תיחצנ הריכחב הרסמנו

 םילוחה-תיבל 1859 ראורבפל 11-ב הרבעוה ,רימודנס זוחמ תדעו ידי
 .ידוהיה

 ירחא ,שודקה רדנסכלא ש"ע םילוחה"תיב םדוק היה תיבה ךותב
 .ןיטשרג תחפשמ ישרוי ןיינק אוה התעו ,ידוהיה םילוחה"תיב ןכ
 םילוחה-תיב ידידלע ושכרנ ,ודילש םישרגמה םע דחי הזה תיבה
 ,םילוחה תיב לש יחכונה ןינבה תמקה ןמזב וכסחנש ,םיפסכב ידוהיה
 םילוחה-תיב תבוטל רכמנ הזה תיבה .לבור םיפלא תשולשב ונייה
 .יקסמוטל 'הל ךייש אוה תעכ .1881 תנשב ידוהיה

 .תיבמופ הריכמב ורכמנ םישרגמה םג

 "לע הלהנתהש ,המצעל הדיחי הוויה םודארב ידוהיה םילוחה"תיב
 היה םילוחה-תיב חקפמש תיזוחמה חוקיפה תצעומו הלהנה ידי

 .הב רבח

 ,םיידוהי םידגבו רשכ רשב יסממ ףסכ םגו שרגמ היהש רחאל

 לבור 11039 הלע אוה .םילוחה-תיב ןינב תמקהל םינגראמה ושגינ

 567ן לבור 646 םיתורישה ידבועל ןינבה .,תוקיפוק יצחו 28זו
 .תוקיפוק

 257ו לבור 3003 היינבה ןמזב וכסחנ תיביטרטסינימדא ךרדב

 רדנסכלא ש"ע םילוחה-תיב אצמנ וב .תיבה הנקנ הזה ףסכב ,תוקיפוק
 .ליעל רבוד וילע ,שודקה

 היה ביצקתה .1851 רבמטפסב 13 םויב התיה םילוחה-תיב תחיתפ

 .תוטימ 35 ויה תוסופת השעמל לבא ,תוטימ םירשעל
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 -- הנייה המלש פורטנליפה ,רישעה ודודל שידקהש וירישמ דחאב

 םילבוסה םישנאל םילוח-תיב הנבש לע הנייה ךירנייה ותוא ללהמ

 תעדל -- םהמ עורגהו ,תודהיו הלחמ ,ינוע :אוהו ,שלושמ ןוסאמ
 תא ונבשכ .יופירל ןתינ אלש יתשרותה ןוסאה ,ןורחאה -- ררושמה
 איביש ,שארמ שחנל היה ןתינ אל ,יקצירמ תמדאב ידוהיה םילוחה-תיב
 םיקהל הצרשכ :יל רפיס ילש אבסה .םודאר ידוהי לש םבצמ רופישל

 "וכמה םירחוסהמ דחא ותוא ארק ,"לעאוו,ה לע ןטק ץעדהנבמ ומצעל

 הרתהו (ילגנבאה תורבקה"תיבב ןשי רבק לע יתיאר ומש תא) םידב

 םסודארב םירחוסהש הצור וניא םא ,תאז ותינכת תא חינזיש ,וב

 ."טוקיוב. :תחא הלמב .ותא םהלש רחסמה ירשק תא וקיספי

 םידוהיה ייחב תועמשמ לעב ךיראתל היה ,1862 יאמל 247ה םוי

 היהש ,ןוטלשה שיא ידי-לע אקוד קנעוה תויוכזה יווש .םודארב

 ,ודגנ לכה תא םמוק ותעד לע ותדימעבש ,שפנו בלב טרקוטסירא
 .הרומכה ישנא תא ךדוחיבו

 יליצא ראות) היברגרמה לש תונקתה ,םיסנב ןימאהש ימ

 תאז ואר ךכו .סנכ ויניעב יאדו וארנ ,יקסלופוליו רדנסכלא (הובג

 תכשנ ןדזרדב תמש -- ,היברגרמה לש ותייווג האבוהשכ .רודה ישנא
 וסינכה ,ץישולא'זד הרייעב הרבע ותייוולו ,ןילופל -- םלוכ ידידלע

 יולעלו ותחונמל וללפתהו ,תסנכה-תיבל ןוראה תא הרייעה ידוהי

  סקדוקה חורב ךנוחמ .חכשנ-יתלבה ביטימה לודגה םדאה לש ותמשנ

 המיגפ ,קוחה ינפב םישנאה ןויוושדיאב היברגרמה האר ,ינואילופנה
 :םהל רמא ,שובורחב ולש הזוחאב תידוהי תחלשמ תלבק ןמזב .הרומח

 רותב םג ,םכילע הדיבכמה הלבגה לכ לטבל הנמאנ ףאוש יננה,
 הילוח אוהש יחרזאה סקדוקה חור .ןיד ךרוע רותב םגו תותדה רש
 טפשמה ינפל ללכהמ אצוי לכל דגנתמ ,הפוריא םע ונתוא תדחאמה
 תגשה ינפל יכ ,תרמואה ,השדחה הפקשהה ללוש ינאו .יחרזאה
 םתריהלו -- הישעתה תאו רחסמה תא שוטנל םכילע תויוכזה"יווש
 .השרחמל

 ,עוצקמב יאלקח -- ימצע ינא .דואמ דבוכמ אוה יאלקחה עוצקמה

 דמעמ ונל היה רסחו ,קיפסמ רפסמב ונל דימת ויה םיאלקח לבא

 ."הרבחב םכקלח היהי הזו -- וחתפל ולדתשה .ינוניב

 התואמ ונתוא תודירפמה ,הנש 70 רחאל הלא םירבד ונארקב

 רוטס תעכ .לכה ףלחתה ךכ .וניניע הארמל םינימאמ ונניא ,הפוקתה

 האור ,הניחבב דמע אל ןיידעש ,הנושארה ותנשב םיטפשמל טנד

 ,םוקמ לכמ .יקסלופוליו היברגרמהמ הקיטילופב רתוי יקב ומצע

 היהש ,ןוטלשה שיא ותואל הבוטל ןורכזו הדות םיבייח םידוהיה

 היה לוכי תומרופירה לובי .וטיגה ירעש תא םהינפל חתפש ןושארה
 .תצרמנה ודימ ןוטלשה תא ואיצוה אלול האמ יפ לודג תויהל



 ...םודארמ בוח תעבות טרופקנרפ תלכהק

 (ןמרקב רטויפ לש ורופיס יפל)

 םיברה םיצמאמב םכתואיקב טועימ ,םירקיה ידלי ,ינאילפי א כ
 וניכזש דע יקלחב ולפנש תושיבמה תולפשההו ,ונעקשהש

 ,רתיה ןיב ,ונל חס -- "ונוכמ לע תסנכ"תיב םקוה ריעה םודארבו
 .ןמרקב הנס אבס

 ?אצומ אלל בצמ ,הז הנושמ בצמ םכמצעל תומדל ולכותה.

 ריתמ קוחה ןיא ,תסנכיתיב רדעהבו ,תסנכ"תיב ילב םודאר

 תקזחהב הרוסא הליהק הב ןיאש ריעו .הליהקה תודסומ םויק

 -תיבל וניתמ תא תוולל ,אופיא ,םיסונא ינייה .הלשמ תורבק"תיב

 ."םש םרבקלו קיטישפב תורבקה

 ותחונמש ,םודאר שיא רצנש רד לש םרכז ןייצנ וז תונמדזהב

 ונממ -- ליצאה עזגהמ ףנע אוה ןיאה) קיטישפב ק"היבב דובכ

 יבא אוה -- לטנזור לש (1הילטיאב הלשממה שאר ונמזב אצי

 .קיטישפב תורבקה-תיבב םתחונמ ואצמש ,ןילרבב עדונה יאקנבה

 ויה ,ואמוטו וללוח אלול ,קיטישפב ק"היבב תובצמה !ההא

 ! תובר תונופצ תולגל תועדוי

 ,לושכמ לכו הלבגה לכ לאל השוע םייחה חרכה ,םלוא,

 ףא םיקוח לע םירבועו םיגייס םפטשב םייחה םיצרופ םימעפלו

 תוביסנה ףקותב ,הנהו ...אבס ךישמה -- "רתויב םירומחו םישק

 ,םליבשב ומחתנש תולובגל רבעמ םודאר ידוהי וגרח חרכההו

 .ויתותקבו תורצה ויתואטמס לע ולוכ לעאווה תא ופיצהו וטשפתה

 "בחר דעצ,ב תומדקתה וליפאו המ-תומדקתהכ הארנ הזו

 רשא םלוא .םייאמה 6 תסתמ +010ע8ם615 0108615 -ה תמועל

 ינפל ןיידע ונדמע ומכ ,תסנכהדתיב ןינעב תשאונה ונתולדתשהל

 .לוק תכמנהב ,רעצב אבס רמא -- "םוטא ריק

 ךכ לע תודוהל ונילע ירה ,תסנכ"תיב ונלצא םייק םאו

 םודאר ךלפ רש -- ןמרפוא ןזורה :ונימב דחוימו בושח ערואמל |

 הדעה רעצ תא וינפל הנתמ יתייה ותא עגמבש ,אוהה ןמזב

 :רשוכה תעש האב הנהו .הליפתל שודק םוקמ הל ןיאב ,תידוהיה

 תייעב תא רותפל רשפא יכ ,רשה יל הליג ,ומע ידעווהב םעפ

 .ןורתפה ןעמל לועפל תונמדזהה ינא ידיבו ,םודארב תסנכה"תיב

 רמא ,?רסיקה ידידלע קרו ךא ןתינ תסנכדתיב תמקהל ןוישר,

 ןורבהו ,לרוגה הצר .(ינשה רדנסכלא ראצב רבודמ) רשה יל

 -להל רשקב ,דבסלרקב ותוהש ןמזב ,רסיקה ינפב גצוה דלישטור

 ,רסיקה לש ושילש זא יתייה :רמאו ףיסוה רשהו .היסורל האוו

 תכרב תעב .ןורבהמ הבוטל דואמ םשרתה רסיקהש יתחכונו

 יכ ,ול חיטבהו ,ןורבל הברה ותדהא תא רסיקה עיבה הדירפה

 -- ענכושמ ינאו ,וילא הנפיש תע לכב ויתולאשמל דימת הנעיי אוה

 .החלצהב רבדה רתכוי ןורבה לש ותוברעתהב יכ ,רשה שיגדה

 םשל דבסלרקב ההוש ינא םיתעל יכ עדוי ,לשומה ,אוה

 ירה ,דבסלרק--םודאר לזרב תליסמ וק ןיאש יפ לע ףאו ,יופיר

 .ןינעה הזו .ןיימה-לע--טרופקנרפ--דבסלרק לזרבה תליסמ וק םייק |

 םצעב ותוא רוסמתש יאנתב ,ןורבל בתכמ ,אופיא ,ךל ןתא,

 .וירבד לשומה םייס -- "ילא הרוס דבסלרקל ךתאצ ינפל .ךידי

 .ןורבה ידיל ויתרסמש ןבומו ,לשומה ידימ בתכמה תא יתלביק

 איצמה םויה תרחמל רבכו ,תופי םינפ רבסב ינלביק ןורבה

 ינשהו ,םודארב ךלפה רשל םותח -- דחאה :םיבתכמ ינש ידיל

 ."ןיטשפא ןמרה -- זאמ עדונה יאקנבל

 היינפ אוה ןושארה -- ןורבה יל ריבסה ,םיבתכמל רשא,

 ,רמולכ ,ביטידרקא אוה ינשה .הנחדי אל יכ הווקאו ,רסיקל

 ןמרה קנב ידיזלע םלושי ,וניינבב םודארב כ"היב היהי רשאכ

 ."כ"היב ןינבל יתמורת -- ףסכ םוכס ןיטשפא

 יכ ,רשה ינעידוה הברה יתחמשל .הנשה תיצחמ הפלח

 .ותחיש אבס םייס -- לבקתנ ןוישרהו ותמיתח תא ןתנ רסיקה

 הקלח טרופקנרפב לארשי תליהק םג המרת ,הלגתנש יפכ

 | .םודארב כ"היב ןינבב
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 ברהל טרופקנרפב םיובנשריק רמ תאמ בתכמ עיגה 1936יב

 המרת הנמזב, -- :רומאל בותכ בתכמבו ,םודארב גרבנטסק

 עייסל ידכ ,רולפ 3600 דלישטור ןורבה לש ותועצמאב ונתליהק

 "*תחב ל"נה םוכסה לע הלבק ונידיב .םודארב נ"כיב תיינבב

 םיצלאג ,ונרעצל .הליהקה .יגיצנ ,ןמרוק קחציו םיובנזור ןבואר לש

 ."הרזחב ל"נה םוכסה תא םכמ שקבל ונא

 דוע הינמרגב לארשי תוליהק לש ןבצמ תא ראתל לקנ ןאכמ

 הבושחו הלודג הליהק .םיצאנה תוטלתשהל תונושארה םינשב

 המורת ףסכ הל וריזחיש שקבל הצלאנ מ"נ לע טרופקנרפכ

 !הנש האמל בורק ינפלמ

 (יקסבשטס .מ סופדה-תיבל איבהו "1עעסטמא" -מ םגרת)



 םיירוטסיה םיפד /  [טנב לאומש]

 -- ריעה ידוהי תודלות רקחב וקסע םודאר ינב םיאנותע ינש

 ךרוע ,ןמשיפ רזיילו ןבלב .מ רוספורפ לש ודימלת ,טנב לאומש

 רעמַאדאר,ב ויתודובע תא םסריפ ןושארה ."עמיטש רעמַאדאר,ה

 םג ."הנובירט,ב -- ינשהו ץראה תעידיל תונותעבו "גנוטייצ

 תונותעב תוירוטסיה תויפרגונומ המכ םסריפ ןמרקב ףזוי טפושה

 תישאר תפוקת לש ללוכ הנומתל תופרטצמ םהיתודובע .תימוקמה

 ,איצוהל חילצה ףא ןמשיפ .ל .םודארב םידוהי לש םתוזחאתה

 םניינעש ,םודאר תיריע תודועת ,הינשה םלועה תמחלמ ירחא
 .םידוהיה תודלותב

 םודארב הק'רתסא

 לפרעב הטול םודאר לש התישאר ?"םודאר,, םשה לש ורוקמ ה
 התווהתה לע תוקודב תוחכוה ונידיב ןיא םויה דעו ,םימודק

 ...תורוד ירודמ תודגא םקר םעה ,םלואו .ריעה לש

 תא םייבאלס םיטבש המכ ומיקה הנ'צלמ בוחר דילש תודשב

 םיסוניכל םוקמו רצבמ שמישש רה רקדזנ תודשה ךותמ .םהיתונחמ

 לעו ,םינבאו לוח לש המוח התיה רהה ביבס .םיינידמו םייתד

 לש ("ראדולוו,) לוכילכה טילשה ררוגתה הבש ,םיצע היונב הריט

 ריעה תביבסב םויה דע אצמנ הזה רהה .ביבס םייבאלסה יטבש לכ

 -תבש יפל ,הריט וילע הדמע םנמא יכ ,חכוה 167ה האמבו ,הקיתעה

 רהה -- גסמפ 60מ08 8165 : תיניטלב וז הביבס וארק איהה הפוק
 גס 8. 0001 םשב הז רהל וארק תמדוקה האמב .הריטה לש םודקה

 .הקבורטויפ הארקנ הביבסה לכו םויה דע דרשש .שודקה רטפ לש רהה

 ושוריפש ,םאדידאר םיבשותה והוניכ ,לודג בושי רהל ביבס רצונשמ
 .םודאר םשה םוקמל תחא הסריג וז .תויוצעיתהל תיב
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 םודאר רוזיא םג .תורעי הסוכמ ןילופ תמדא התיה םדק ימיב

 -עמ דצמ ,לודגה ןילווז רעי חרזמ דצמ :םיתובע תורעי ןיב ערתשה

 -- ןופצ דצמו ה'זליא רעי -- םורד דצמ ,ונשטופוא רעי -- בר
 .םינלזגו םיחבור תורובחו ארפ תויח וצרש תורעיב .ץינ'זוק רעי

 בושיל עיגהו דיצל לודגה 'זאימי'זאק םינלופה ךלמ אצי םעפ

 ותודידיב עדונש ,ךלמה ביבס וסנכתנ םיעתפומה ויבשות .ךומס
 .םידדושה ינפמ הנגה רקיעבו ,תויוכז םהל קינעהל והושקיבו ,ויניתנל

 הוויצ דימ .הצע םכל ץועא -- ושוריפש ,םאד"דאר : ךלמה םהל בישה
 בושיה תא .םישדח םיבושי המכ דסיו ,ביבס תורעיה תא דימשהל
 .תויסנכו תומוח םיקהלו ,לידגהל ךלמה דקפ ,ןמדזנ וילאש ירקיעה
 ןתואב םוקמה תא ויבשות וארק ךלמה לש ויתולועפ לע הדות תואל
 .םודאר םשה רוקמל הינש הסריג וז .םאדדדאר -- טילפהש םילמה
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 תיחב לקתנ אוה ,בוילוס תורעיב יבצ רחא ךלמה ףדרשכ ,םעפו =
 ןיחבה עגר ןיבו בושי תביבסל ןמדזנ אוה העש התוא .תפרוט ארפ
 היחה תא גרה .םיבשע טוקילב הקסעש הרענל תפקשנה הנכסב
 לש ותב ,רתסא היה הרענה םש .הרענה תא ףורטל הקיפסהש ינפל
 -וליצאו היפימ דואמ עפשנ ךלמה .םוקמב םידוהיה םיבשייתמה דחא
 הנבו ,הביחרהלו הנקתל דימ הוויצ ,םודארב הריטל האיבהש דע ,הת
 תא .הק'רתסא לש הנכשמ םוקמל םודאר תא עבקו םינג עטנ ,םיתב
 ,(קנירו אקסנאוור תובוחרה) הריטל ביבס ךלמה הנב שדחה עבורה
 םש הליבו (קנירב 67ו 5 .סמ םיתבה) ותבוהאל דחוימ ןומרא םיקה
 ךלמהש ןויכמו ."הק'רתסא תיב,, םויה דע םייורק הלאה םיתבה .המע
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 תיבב רקבמ היה תופוכת םיתעלו ,הזה שדחה עבורה תא הנב

 חמש :םג ושוריפש ,םארדדאר םוקמה תא םיבשותה וארק ,הק'רתסא

 : .םודאר םשה רוקמל תישילשה הסריגה .הזה תיבה לע

 (םיירוטסיה םיפד) םודאר שוריג ירחא ב

 26 "היגליבירפ,ה תא ינשה טסוגוא ךלמה רשיא 1720 תנש

 םודאר ידוהי לע היה רוסא היפלש | סמ 05 ב

 ידוהיה בושיה לש ילכלכה ובצמ רערוע ךכ ידיזלע .רחסמב קוסעל

 ינפמ דחפל ךישמה ירצונה חרזאה םלוא .םודארב זא היהש ןטקה

 האנק יזוחא ויה םיכאצה ירבח .הכאלמה חטשב תידוהיה תורחתהה

 רוכמל וכישמהש םידוהיה הכאלמה ילעב לש םרפסמ לודיג חכונ

 םיכאצה לכו ,הטקש אל תינלופה היסולכואה .םילזומ םיריחמב םתרצות
 .םידוהיה דגנ טפשמב וחתפ

 ,םתעיבתב ןודל יתכלממ"ירוסַאסאה ןידה תיב שגינ 1743 תנשב

 .םודארמ םידוהיה תא שרגל שי ויפלש ןידדקספ איצוה ןויע ירחאו

 ינוטנא בלסינטס ,ימוקמה הטסוראטסה לש דחוימה ונוישר יפל םלוא
 ומליש םידוהיה .םודארב ראשהל תוחפשמ המכ ושרוה ,יקסניזריווש
 תואצות וליא עדי םג הטסוראטסה .הזה ןוישרה דעב םפסכ בטימב

 .םידוהיה שוריגמ ריעל תופקשנ תורומח

 דגנ םג -- םעפהו ,םתמחלמ וכישמה םיינלופה םיחרזאה םלוא

 דגנ םגו תוידוהיה תוחפשמה דגנ הנלבוק ושיגה םה .הטסורטטסה

 בוש ןד יתוכלמה ןידה תיב .1743-מ טרקדה תרפה לע הטסורַאטסה
 לל'אוה, :ותיצמת הזש ,שדח טרקד םסריפו ,1746 תנשב ןינעב

 ,םודארב רוגל וראשנו ונניד קספ תא ורפה םתודרמ לשב םידוהיהו

 .םינבי'זג ףלאב םיסנקנו ןידב םיעשרומ םה יכ םיעידומ ונא ןכ לע

 ,םימי השולש ךשמב םודאר תא בוזעל םהילע סנקה םולשת ירחא

 .(* ונניד קספ והז -- אלכב ושבחייו וספתיי תרחא

 וריאשה םודאר ידוהי לש תיפוס הביזעל המרג תאזה הריזגה

 בחרנ הדש הנפתנ התע .םינש ךשמב וילע ולמעש םשוכר לכ תא

 לנפמ דחפ לכ אלל ,םינלופה הכאלמה ילעבלו םירחוסל הלועפל
 תא דקפ שוריגה ירחא הנש רובעכ םוא .םידוחיח לש םתורחתה

 תא הדימשהש הפירש הצרפ וירחא דימו ,ליגר"יתלב ףרוח םודאר
 היה אל םיפרשנה .(** השדחהמ קלחו הקיתעה ריעה לש לודגח הבור

 תונבלו םהיתוסירה תא םיקהל ,הלשממה תרזע ףא לע .םתלוכיב

 םייחה רקוי רימאח ,העמק ששואתהל וליחתהשמו .םהיתב תא שדחמ
 לודגה ןופטשה ליחתה םייתנש רחאלו ,1781 תנשב תרוצבה תובקעב

 תא הסיכש ץוב וירחא ריאשהו ריעה תא ףיצהש הנ'צלמ רהנ לש
 .םיכומסה תובוחרה לכ

 יפכ ,תונוסא השודג הכ הפוקת םודאר לש הירוטסיהב הב ןיא

 השקיב תינלופה היסולכואהש ,אלפ ןיא .הידוהי שוריג ירחא הרקש

 ישארה רמוכה הארשכ .לוכה תא הפקתש תיתד תובהלתהב טלפמ

 ,היסולכואה תא הפקתש תיתדה תובהלתהה תא ,ץיווזרירג ,םודארב

 .(** היסולכואה תא ומחינ םהיתושרדבש ,םירנויסימ השראומ איבה

 .הלודגה הקילדה הריאשהש המ .בטיה השגרוה ריעה לש הדיריה

 ץובב וסוכ הפירשהמ ולצינש םינטקה םיתבהו .השקה ףרוחב ברחנ

 ריעה תא ופיקהש תואנהו תוקזחה תומוחה .לודגה ןופטשה ירחא
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 הריטה םג .רכז ראשנ אל םייתוכלמה םילדגמהמו .תלופמ ייעל ויה

 .הקלחב הסרהנו הבזענ תיתוכלמה

 םלוא .םידחוימ םיקזנ ןומראה לבס אל ןילופ-הידווש תמחלמל דע

 ,םודאר תא הינשה םעפב רבע ,בטסוג לרק ,הידווש ךלמש עגרב

 בירחהו ,ידווש אבצ הנחמ ודימשה היבשותש לע ריעה תא שינעה אוה

 .הבורח לש בצמב ךשוממ ןמז הראשנ הריטה .תיתוכלמה הריטה תא

 .הכותמ םידוהיה שוריג ןמזמ ריעה הלבס םהמ םיעגפה לכ הילע ורבע

 תעשבו ,ןומראה לע החספ אל 1752 "לויב 2-מ הלודגה הקילדה םג

 .םינינבה לכמ רתוי ןומראה לבס ,הנ'צלמ רהנ לש לודגה ןופטשה

 .בר ןמז תיתוכלמה הריטה הראשנ הבוזע לש הז בצמב

 ושחרתה אלו ,ןילופ תודלותבד חוימ םוקמ תספות הניא םודאר

 ויה וילאש דחא דסומ היה םלוא .םיבושח םיינידמ תוערואמ הב

 יאמודארה לאנובירטה והזו ןילופ יחרזא לכ לש םהיניע תואושנ

 תא רידסהל ידכ ,1613 תנשב םייסה ידי"ללע םקוהש ,םסרופמה

 ,יתכלממה רצואה תבוטל םיסמהו תובוחה תייבגב םירושקה םינינעה

 וא תומוהמ ןוגראב םימשאנה תא ןודלו אבצה תואצוה תא רקבל

 .אבצה ןמ תוקירע
 אטיל ללוכ ,ץראה לכ ליבשב עבקנש ,םודארב לאנובירטה

 ןמזבו .םישדח 3 דע תועובש 6 ךשמל הנשב הנש סנכתנ ,אנליוו

 רטסינימ זא ההש םודארב .וסנכתנש םיחרואהמ ריעה התנהנ הזה

 ועבקנש םיבושח םישיאו םיפושיב ,הלוצאה יגיצנ ,.םירוטנס ,םיפסכה

 םינינועמה דבלמ ,לנובירטה ינינע תא לחנל ידכ ,םיריצו םירסימוקכ

 .םהידעו םהיוולמ םע דחי לנובירטה ינפב עיפוהל ושרדנש םמצע

 רדסה לע רומשל ידכ אבצ לש דחוימ דודג אבוה טופיש-תפוקת לכל

 .םינוידה תעשב
 הזה ןמזה ךשמבו ,םינש 150 ךשמב םודארב ליעפ היה לנובירטה |

 ,םיתבהו תויונחה וברתנ .ריעה תוחתפתהל תובר תויורשפא ולגתנ

 -כההמ טעמ אל .הדמתהב ובחרתה הישעתהו רחסמה ,ולדג תובוחרה

 לנובירטה בשומ םוקמ דיל וחתפש .םיידוהיה םירחוסה ידיל ולפנ תוסנ

 עודיכו ,םידוהיה דגנ התסהב וליחתה םינלופה םיחרזאה .תויונח 20דכ

 ףוסבלו ,ליעל הניוצש 1724 תנשמ העודיה היגליבירפה תא וגישה םשח

 תונוסאה לכ ירחא םג ,ספא .ריעהמ םידוהיה לכ תא שרגל וחילצה

 הקילדה ,השקה ףרוחה) םידוהיה שוריג ירחא ריעה תא ודקפש

 תודמע תא תשרל םינלופה םירחוסה וצמאתה ,(ןופטשהו הלודגה

 לזמה םלוא .לנובירטה יסונכ תעשב תוסנכהה תא רובצלו םידוהיה
 לנובירטה תא רזפל םייסה טילחה 1764 תנשב יכ ,םינפ םהל ריאה אל

 .םוקמב םיינוריעה לש םהיתווקתל ץקה אבו -- םודארב

 היה רשפא יא ץוחה ןמ הרזעלו ךלהו רימחה ריעב ילכלכה בצמה

 ןיב ןילופ לש התקולח ןוסאמ תעזעוזמ התיה ץראה לכ .תווקל

 הרתונ אל הז בצמב ,הנהו ,הרבג םיחרזאה תמחלמ .תומצעמה
 אוה .ומצע ויתוחוכ לע ךומסל אלא ,הרירב יקסנקטופ הטסורַאטסל

 תא תויחהל יהשלכ תורשפא תמייק םידוהיה תרזעב קר יכ ,עדי

 הטלחהה םלוא ,תוסנכהה תא ךכ ךרדב ריבגהלו ריעב רחסמה

 -- םידוחיה שוריג רבדב ירוססאה ןידה-תיב לש 1746 תנשמ (טרקדה)
 .ויתוינכת תא לאל םש

 טפשמה תעשב ועיפוה עודיכ !יקסנקטופ הטסורַאטסה השע המ

 םידוהיה תא המישאה ריעה :םידדצ ינש ירוססאה ןידה תיב ינפב

 ,יקסניזדיווש ,זא לש הטסוראטסה תאו 1743 תנשמ ןידה קספ תרפה לע

 םידדצה ינש יכ ,ךרוצ היה ןכ לע .ןידה קספ תא לעופל איצוה אלש

 הליהקהו ליאוה .ופקת תא טרקדה דבאי זאו ,םכסה ידיל ועיגי

 ידיל עיגהל היגיצנ תא ענכשל ךרוצ היה ,המישאמה התיה תירצונה

 ףצמב .ריעב בשייתהל םידוהיה לש םהיתויוכז תרזחה רבדב םכסה
 היה .הטסוראטסה לש ותעצהל םינוריעה ומיכסה הרירב רסוח לש

 -לע םרגנש לוועה ןקותיש ידכ ,תונוסאו םיעוזעז תונש 43-ב ךרוצ

 ךמתסהב .1789 סראמב השולשב עריא רבדה .םידוהיל םהיתובא ידי

 תא יקסנקטופ הטסוראטסה לטיב ,דחא הפ הלבקתנש הטלחה לע

 .שדחמ בשייתהל תוכזה תא םידוהיל ןתנו ,17467-מ טרקדה לש ופקת

 ותושרל לביקש ,םודארב ידוהיה וטיגה לש ומויק ליחתה ןמזה ותואמ

 | .(ה'צמַאזדופ) יתוכלמה ןומראה דילש חטשה תא

 דילש עבורה דחוימב לבס ,םודאר תא ודקפש תונוסאה תעשב

 "תהל םידוהיל הטסוראטסה ידי-לע רסמנש חטשה ,יתוכלמה ןומראה
 וראיפש םילויטל הרדשהו תואנה תוכירבה שולש .שדחמ וב בשיי

 .המדאה ינפ תחתמ ומלענו ץובב ןופטשה ירחא וסוכ ,לאווה תא

 חטשב םינושארה ץעה יתב תא םיקהל וליחתהו ,ושאייתנ אל םידוהיה

 לדבנש ,ןושארה ידוהיה עבורה הנבנ םש ונימי לש סאגדלושה לש

 םידוהיהמ וסנכנש םימוכסהמ .יתוכלמה ןומראה לש הסורהה המוחהמ

 ,םורזל וליחתהש םיסמה יפסכב ןכו ,שדחמ בשייתהל תושרה תרומת

 רפח אוהו טטומתהל דמעש ןומראה תא ןקתל הטסורַאטסה שגינ

 רומשל ידכ ,וטסאימ-הרטסו אקסבוקרקב ,ידוהיה עבורה ירוחאמ הלעת

 .תונופטש ינפמ
 .היתודלותב רתויב םישקה םימיה ןילופ תא ודקפ ןמזה ותואב

 תישילשה הקולחה ןוסא תעשב .הינכש ןיב הקלוחו הרתוכ ץראה לכ

 הלפנ ,תינידמה התואמצעל ץק המשו 1795 תנשב ןילופ תא הדקפש

 תוארוהה לכו ,תירטסוא זוחמ ריעלה תיה איה .םירטסואה ידיל ריעה

 | .הניווב תיתוכלמה הכשלהמ ולבקתנ

 תאש רתיב וריבגהו שוביכה םע ומילשה אל םינלופה םלוא

 הצריפ לכ ,תונמדזה לכ ולצינ םינויגלה .םישבוכב םתמחלמ תא
 תמקה ירחא .םהישבוכ ידימ םתדלומ תא ץלחלו םהיביואב םחלהל ידכ

 ףזוי ךיסנה לש ותושארב ,ינלופה אבצה שריג ,השראו תוכיסנ
 -במוד לרנגה םע דחאתה ןאכו ; םודארמ םירטסואה תא ,יקסבוטַאינופ
 המקוהש השראו תוכיסנ םלוא .1809 ילויב 4-ב הז היה .ואבצו יקסבור

 ןואילופנ לש ותלפמ .ותרזע ילב םייקתהל הלכי אל ןואילופנ ידידלע

 .ןילופ תא שבכ יסורה אבצהו ,תוכיסנה לש הציק תא םג הרשיב

 8-ל הקלוחו תיאסרגנוקה ןילופ המקוה 1815 תנשמ הניו הזוח יפל

 תריבכ םודאר ריעה םע רימודנס זוחמ היה םהמ דחאש ,תוזוחמ

 .זוחמה

 םוי םוי .ריעב תילכלכ החירפ לש הפוקת הליחתמ ןמזה ותואמ

 הכ התיה תוחתפתהה .תויונחו תשורח יתב ,םישדח םיניינב םימקומ

 הניינבל יונפ שרגמ רבכ האצמ אל תירוזאה הדעוהש דע ,הריהמ

 .הטסוראטסה ןינב םויכ אצמנ ובש םוקמב ,אקסלבול בוחר הצקב אלא

 דוחיא רבדב ,1844 תנש טסוגואב 21דמ ןושארה יאלוקינ ראצ תזרכה

 תחא תבב דימעה ,םודאר ךלפב םתללכהו ץליקו רימודנס תוזוחמ

 | .ןילופב תולודגה םירעה שארב םודאר תא

 םג החספ אל םידחוימ םיעבור תריצי רבדב 1822 תנשמ הריזגה

 ןמז ךשמב םהלש וטיגהמ םידוהיה ואצי אל ןאכ יכ םא ,םודאר לע

 חתפתה ידוהיה עבורה .תוריזגהמ םיקזח ויה םייחה םלוא .ךשוממ

 ןושארה ידוהיה .הבולוו םשב שדח בוחר רצונו ,בחרתהו תוריהמב

 .רצואה םעטמ רכוח ,ןייטשלקניפ יאתבש היה וטיגה תומוח תא ץרפש
 .1841 תנשב ותכשל תא הב םיקהו קניוב ינלופה לצא הריד רכש אוה

 .קספ השראוב םינפה דרשמ םלוא ,הנלבוק השיגה תירוזאה הדעוה

 .(* קנירב רוגל ול השרויו רצואל תלעות איבמ ,ןייטשלקניפ ,אוה יכ

 *) 2801881 1ן8ע6סש.



 תודיטח ,הרות ,תד ב

 םודאר ירעועב "גוגמו גוג, תמחלמ .1 / ירושג .ש מ
 (םודאר תביבס יקידצ לש הירלקפסאב ויתומחלמו ןואלופנ)

 המשנ-רנכו תידרחה םודאר תליהקל ןויצכ אב הז רוד

 ,הירומו הירפוס ,הימכחו הינבר ,הירבדו היטינרבק ,הישיאל

 הרות יתבל תרכזמ ;םיבבלנה םע-ישנא ןומהו הינקסעו היבידנ

 יצאנה קלמע ידיב הדחכנש תראופמ םייח תביטח -- הליפתו

 תיתד היצנגילטניאו תודיסחו תודמול לש ריע התיה םודאר

 .ןילופב םידוהיה ייח תלשלשב תיאלפ תעבט .הדבכנ תידוהי

 .םודאר תליהק םג הברחנ לארשי תוליהק ראש םע ךדחי

 הרותה-ירפס .ללוחמו דודש ,סורה הלש ראופמה תסנכה"תיב
 םהידי תא םיאדמשאה וחלש ןימלעה תיבב םג .שא תלוכאמל ויה
 תא ןהב ופצרו תובצמה תא ורבש ,המוחה תא וסרה ,תואמטה
 היה ידוהיש ,םירבקה לע תוערל וחלש םהיתומהב .תוכרדמה

 .תמה דובכ ינפמ םהילע ךורדלמ רהזנ

 תיפרגונומו תיפרגוירוטסיה תורפסב םודאר הכרבתנ אל

 בבודלו תודועת ידירש טקלל םיצמאמ ונישע ,דבא היהש טעמהו

 דורכזמ רפסל םדדועלו רבעב םודארב תוירובצה יליעפמ םישנא

 םישיאו םירפוס ,םימכחו םינבר ,תועונתו תודסומ לע  םהיתונ

 תישרשדתיממע תודהי לש התמשנ הרורצ הז יתד רודמב .דועו

 -תבהא לע ,הכרד רשויו השפנ תוריסמ םות לע תולוגס-תרקי

 היהש תמאהו קדצה טהל לע ,הב וכיפש םעה-תבהאו םדאה

 .הרבש ןוסאו היתונוגיו היתוודח לעו ,הפא תמשנ

 חרטש ,ןמטכיר הירא רפסה תדעו ירבח הכרבה לע ואובי

 ,גרבנטור השמ ,הז רודמ םקוה ותוריסמ תוכזבו רמוחה ףוסיאב

 ויחאו ץנירג עשוהי ר"ד דמולמהו רקוחה ןכו ,ןמיטיפ רזעילא

 .הברה םתרזע לע לארשי

 םודאר חטשבו ןילופב תודיסחה תישאר

 דוע הליעפ התיה איה .ח"יה האמה ףוסב החמצ ןילופב תודיסח

 בע ,םודאר ריעה ירעש דיל ,וז ץראב המויקל ןושארה רודב ה
 רודבש דועב ,(מ"ק 157כ) םודארל הכומסה ץינזוקב תוקידצה דוסי
 ."שודקה ידוהי,ה בשייתה הבש ,החסישפ הרייעה םש טלב ינשה

 ןילופ תודיסחל הל העדונ הלוגסו .ןילבולמ "הזוח,ה לש ודימלת

 ורבח תישעמה תוקידצהו םוצעה םיקידצה ןוטלשש ,איה הפוקתב

 .הזכרמב דמע הלואגה ןויערש ,תידיסח הרות םע וידחי הב
 ירעשל רתוי דוע תודיסחה ישאר וברקתה םיאבה תורודב

 יליתשכ, ובשיש םיקידצ לש לגעמב הפקוה ריעהש דע ,םודאר
 ,הצבורטסוא ,ןילובז ,ג'זבולאיב ,הצבולדישב ובשי םה ."ביבס םיתיז

 םודאר השבכנ הנורחאבו ,םודארל םלוכמ רתוי הבורקה קיטישפ

 דבלמ ,םיר"ומדא העברא עבק"תבישי הב ובשיו תוקידצל המצע
 הנושארה םלועה תמחלמ בקעב יערא תבישי הב ובשיש םיר"ומדא

 יל ואציש ץי'זדוממ קידצה ביוט לארשי יברכ ,תורחא תוביסנב וא

 תורשע םודארב ויה םימייק ןכ .עדונ ןיחלמו דסחב ןגנמכ ןיטינומ
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 םדי לעו ,תודיסחבש תונושה תוטישל ופיטהש םיקידצ לש םיזיולק
 .תידיסח תידוהיה התייסולכוא בורש ריעל םודאר התיה

 לכל רורב היה ,ןואלופנ לש תוכשוממהו תוברה תומחלמה םע
 הנכס אוה יתפרצה רסיקה לש ונוחצנ יכ ,ןילופב ןושארה רודה יקידצ
 םבורו ,חומבש הבשחמה לע רבג בלבש שגרה ךא .תודהיל הלודג
 טעמכ ויה בלבש תושגרב .םיתפרצה לש םנוחצנל וללפתהו וויק
 םהיתובא ותמו ויח הב רשא ץראה איה ,ןילופ לא םירושק םלוכ
 ,םהל םג היה בוט -- היבשויל בוטב .םינשב תואמ םהיתובא תובאו
 .םהיביוא םג ויה המעו ןילופ יביוא .םהל םג היה רצ -- םלוכל רצבו
 -גוג תמחלמ לש איבצמה רשה .רשויה םחול תא םג וב וארש ויהו
 ,ןילבולב וללפתה םהידיסחו םיקידצ ,ןכאו .הלואגל תמדוקה גוגמו
 ואצמנ םלואו .ןואלופנ לש ונוחצנל ,בונמירבו קסנ'זילב ,החסישפב
 ,ןילופל הבהאה שגר לע רבג םהבש "לכשה חוכ ,ש םידחא םיקידצ םג
 יפב םירוגשה םירופיסה ןמ .ןואלופנ לש ןוחצנה היה ער םהיניעבו
 ,(ןואלופנ לע םהיניב חכוותהל וברה םיקידצהש ,ונא םידמל םידיסחה
 האמ השְס היה םהיניב חוכיווהו

 הזוחה לש םבר ,קסנ'זילמ עדונה קידצה ךלמילא יבר הנה

 דיגמהו ,אטפאמ "לארשי בהוא,ה ,בונמירמ ילדנמ יבר ,ןילבולמ

 ירחא ךא .ןואלופנ ידידלע טשפתת אלש הריפכל ששוח היה ,ץינזוקמ

 לע תוער תוריזג רוזגל הזה רסיקה לש וכרד ןיאש ול ורפיסש

 לע לושמיש ,"ושע, לש ונוחצנ אוהש ,ונוחצנל ללפתה ,םידוהיה
 .םימש לוע םהילע לבקל ובושיש דע םידוהיה

 יקידצ לש הפנעה הלועפה תכרעמב ,אופיא ,הללכנ םודאר
 ואצי החסישפו ץינ'זוקמו ,הלואגה ימי תוברקתהל רשקב תודיסחה
 אתווצב לועפל הרטמב ,םירחא םיקידצ תורצחל םיצרו םיחילש
 .(* הלואגה תכרעמב ןואלופנ לש ותוחילשל עגונה לכב הדיחא העדבו

 םודאר לומ ץינ'זוק

 ץינ'זוקב תידוהיה היסולכואהמ ובור אב םודארב ידוהיה בושי

 "'זוקמ דיגמה .רחסמ יסחיב הב תורושקו תוכומס ויהש ,החסישפו ה
 .זוחמה תונוטלש לע דבוכמ םגו יקסירוטר'צ םדא ךיסנל ברוקמ היה ץינ

 תשולשמ דחאכ טקפרפה ידי-לע דיגמה הנמתנ 1811 תנש ףוסב

 םשל ,השראוב תולהקה יריצ דעול םודַאר טנמטרפדה לש םיריצה

 ףלח סמו רשכה רשבה סמ םוכס ןינעב םיפסכה רש םע ןתמו אשמ
 .(* עוסנלמ ענמנ ותואירב תשלוחו ותנקז תמחמ ךא,אבצה תדובע

 םינינעב םודאר ריעה םע םירשקב דמע ץינ'זוקמ דיגמהש ,ןאכמ
 .ריעב אלו הרייעב תבשל רחב תודיסחה יקידצ לכ ךרדכ לבא ,םינוש

 ללכב .רתוי הלודגה םודארמ המכ יפ ויניעב הבושח התיה ץינ'זוק

 .תולודגה םירעהמ קיחרהל םינושארה םיקידצה ולדתשה

 היה ,םירפס"ךרוכ ןב ,ץינ'זוקמ דיגמה ,ןיטשפוה לארשי יבר



 ז'צת תנשל בורק דלונ .ןילופב םידיסחה ינומה לע רתויב ץרענ
 ,הכלהב םיבר םירפס רבחמ ,גלפומ לבוקמו ןדמל ,אטפא ריעב

 יממע קידצכ אקוד ןיטינומ ול ואציו ,תודיסחה תרותבו הלבקב

 דקופו םילוח-אפור שודק לש ועמש .תפומ-לעבו תוירבה םע ברועמ

 .דחאכ םעדיטושפו הלעמ"ימר םיליצא ,םינלופה ברקב םג ךלה תורקע

 איצוה בר ףסכו ,וידימלתו ט"שעבה לש תרוסמה בטימב קיזחה אוה

 ,תונמלאו םימותי ,םיינע תסנרפלו ונחלוש ילכוא םידיסח תלכלכל

 ."םהיכרצב חוקפלו קוסעלו תוירבל קקזהל, קידצה תבוחל םאתהב

 לש םונצהו ןטקה ףוגב הרעב המוצע תיתד תובהלתה שא

 .םיבר םימי ובכשמ לע לטומ היה ותשלוח בורמש ,ץינ'זוקמ קידצה

 ריבכמל תודגא .אלפה רתכב דיגמה תא הרטע תידיסחה הדגאה

 וק שגדוה אל .סנה ,תפומה דוסי ןהב טלוב .ותוישיא ביבס ומקרתנ

 םג לצב הדמעוה .ותרותבש ןירותסמה קמוע אל ,דומלתב תונואגה

 תא רקיעב הטילבה םעה תריצי .םיאכודמו םיינעל דיגמה תקדצ
 -לד ,םירשימדדיגמ ידוהיל תראפת"יריש הרשו תיאלפה העפותה

 המוצע העפשה ידכ דע ,ןילופ תודהיב תיזכרמ הדמע שבכש ,ףוגה

 .םעה ןומהו תוליהקה יסנרפ ,םינברה ילודג לע

 םסחיב םיקידצה חוכיווב יזכרמ םוקמ ספת ץינ'זוקמ דיגמה

 הנש םירשעכ ,דיגמה אבינ ,תידיסח תרוסמ יפל .ןואילופנ תומחלמל

 היהיש ,םימע שבוכ ,ץרענ רובג םוקל דמוע,ש .ןואלופנ תעפוה ינפל

 .(תודיסחה : סוכרמ ןרהא) "ותלפמ אובת ףוסבל לבא ,"הפכב לשומ,,

 לש הדובעש םג שארמ הזח דיגמהש ,תרפסמ תרחא תידיסח הדגא

 ןילופ ןיא,/ו ,רמוא היה -- "שאר ילב ןילופ רש.  .ןילופ תוכלמ

 -בוטאינופ ףזוי לשרמ רבעשכ .(ב"ע גי ףד תבש הוושה) "רנה רואל

 דיגמהו ריעה ישנא לכ ואצי ץינ'זוק ךרד ןילופ אבצ רש ,יקס

 תמוקת ןעמל המחלמב חילצי םא לשרמה תלאש לע .ותארקל םשארב

 ונממ דרפנשכ .הלילשב דיגמה הנע ,ןואלופנ תרזעב ןילופ

 ,הזה םלועה תומוא ידיסחמ דיסחל יו. :רמאו תורירמב דיגמה חנאנ

 תומי אלו ותיבל דוע בושי אלש ,אבצב תורשהמ םידוהיה תא רטיפש

 .(78 דומע ,תורוא רשע) "ותטימ לע

 תובר תודגא תוחוור ןואלופנל ץינ'זוקמ דיגמה לש ותדמע לע

 .תירוטסיה תמא לש ןיערג הארנכ ןופצ ןהבו ,וז תא וז תורתוסה

 השראו תוסכוד ימיב .ילילש ןואלופנל וסחי היה הליחתש ,ררבתמ
 .ותלפמל אבינו ומעמ הנפ הנושארה ותסובת רחאו ,ונוחצנל ללפתה

 לודג רסיקל תוממורה תארי שחר םבלש םיקידצה ןמ היה אוה ךא

 ירופיס יפלו ,ןילופ בבוח היה דיגמה יכ ,חוכשל ןיא ךדיאמ .,הז

 ,ויפב םירוגש ויה םיינלופ םימגתפ .ןילופ ןושלב יקב היה םידיסחה

 םע"יריש רישל וגהנמ היה ןכו .םהיפל םיקוספ ראבמ היה םימעפלו

 .םידיסחה ןיב םויה דע םירשומה ,ןילופ לש

 דיגמכ למ .ןואלופנל סחיב הערכהה וילע התיה השק ,ןכא

 והומכ ימו ,תולגבש ןואכדהו םייוניעהו תורצה תא האר ץינ'זוקמ

 -- הדגאה תרפסמ-- םעפ ? לארשי תלואגל םיניע ןוילכב הכיחו הוויק

 !ונקדצ חישמ תא איבהל יתלוכי יתיצר וליא :ותיב ינבל דיגמה רמא

 .ותב (הלרפ) תילגרמ ול הרמא -- !ךירבדכ השע ,אבא ,ונ --

 תורנב .םימכ זא ךפשי לארשי םד -- דיגמה הנע -- יתב ,ןכ --

 !אצמת אל ךתומכ תילגרמ וליפא .והואצמי אלו יח ידוהי ושפחי

 הדוהי) .תילגרמ הבישה -- דחא ידוהי לע םג לבח ,ןכ םא -

 -סראמ ,"טנעמַאמ, ,"םידוהיה ייח יארב ויתומחלמב ןואלופנ :תפי

 (:.(1931 לירפא

 ,ידאילמ ברה ןיב שטנש ברק לע תרפסמ ד"בח ידיסח תדגא

 םידדצה ינש .ודצל דמעש ץינ'זוקמ דיגמה ןיבל ,ןואלופנ לש ודגנתמ

 איבהל וצמאתי הנשה שאר ימיבש ומיכסה ףוסבל .םהיתועדמ וזז אל

 תדובעו הליפתב םויה תבוח תא ושעי םה .הערכה ידיל רבדה תא

 -תעיקתב םידקהל זרדזיש םהינשמ ימו ;ומוקמב דחא לכ, שדוקה
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 ,טוקל ץיניזוקמ י"ר םיכשה ןושארה םויב .ודצל ןוחצנה אהי רפוש

 דימ ליחתהו הווקמב לבט ,הליפתה תארקל תונכהה תא רומגל רהימ

 ידאילמ ברהש ינפל רפוש תעיקת רדסל עיגהל וצפחב ,הליפתב

 רפושה תא שיגהשכו .עקותה היה ומצעב דיגמה .ללפתהל ליחתי

 ידאילמ ברהש שיגרהו ,ובל גפ הנושארה העיקתה תא וב עוקתל ויפל

 --  ינמידקה (ברה תא ארק ךכ) "יאטיל,ה .ויתועיקת תא רמג רבכ

 ידאילמ ברה ...ינחצינו ידימ תועיקתה תא ףטחו זרדזה -- רמא

 ותלפמ תא ברק תאז "האצמה.בו הליפתה ינפל רפושב עוקתל ךלמנ
 .(80 דומע ,יבר תיב :ןמלייה) ...ןואלופנ לש

 לא תועיסנב הברה אלו וימי לכ שולח היה ץינ'זוקמ דיגמה

 וניב רשק םייק היהש ,קפס ןיא תאז םעו ,וידיסחו םיקידצה וירבח

 ותעפשהו ,ינידמו ירסומ ,יתרבחו יתד רשק .הכומסה םודאר ןיבל

 ,תורחא םירע ידוהי לע רשאמ תוחפ אל הקזח התיה םודאר ידוהי לע

 ידוהיל תויוכז-יווש ןתמו ןואלופנל סחיה תלאשל רשקב דוחיבו
 .תודהיל הנכס ךכב האר דיגמהש ,ןילופ

 תוקידצב תינידמה תוליעפה זכרמב םודאר

 םודאר םע קר אל םירשקב הדמע םודארל הכומסה ץינדו שד
 םג אלא ,םינושה םיקידצה תורצחל םיחילשו םיצר ואצי הנממו

 לגעמה בחרתנ .תיאצילגה בונמיר םעו הלסיו רהנל רבעמש ןילבול םע

 יאלמ ויה תמוצה"ריעב ורבעש םישיבכה ,תידוהיה םודאר ביבס
 .וירבחו בולילמ דוד יברכ םיקידצ ללוכ ,לודגה ןינעל רשקב העונת

 ,ץינ'זוקמ םיקידצה ,רודה ילודג תשלש ודעוותנ תרוסמה יפל

 םימחרה תדימ תא אתווצב םהיתוליפתב ררועל ידכ ,בונמירו ןילבול

 ךופהל ,אחישמל אתכלה ורמגו ונמנ דעו ותואב .חישמה תא איבהלו

 תאזה השיגפה ןמז .חישמה אוביש ירחא גח םויל באב-"העשת תא
 לש ותסובת המתחנ רבכש ירחא ,1814 תנשב הדגאה יפל עבקנ

 םהיתועדב םיקידצה וגלפתנ ,השראו תוסכוד ימיב ,ןכל םדוק .ןואלופנ

 תוברקב .1812-ב דוחיב ,הלואגה תכרעמב ןואלופנ לש ותוחילש לע

 חוכב אלו ליחב אל ,ןילופ יקידצ םג לבח וחקל דועו הבקסומ דיל

 דצל ודמע ץינ'זוקמ דיגמהו ןילבולמ הזוחה .םידוחיו תוליפתב םא יכ

 .ותערל ףכה תא ועירכהו -- ןואלופנ ידגנתמ

 ילדנמ יבר היה ,ודצל זועב םחלנש ,ןואלופנ לש טלחומה ודדצמ

 הגרח אל ותעפשה .היצילגבש בונמירל ובשומ תא קיתעהש קיטסירפמ

 אוה .םיקחרמל ךלה ועמשש יפ לע ףא ,תינוכיתה היצילג םוחתמ
 םחול -- ןואלופנבו .חישמ ילבחו גוגמודגוג תמחלמ וז המחלמב האר

 קידצ .הלואגל תמדוקה גוגמו"גוג תמחלמ לש איבצמדרשו רשויה

 ןיב דובעשה ישוקו תולגה תורצ לע יכבב גגומתה וימי לכש ,הז

 ...לארשי תלואגל ןמזה עיגה רבכש בשח ,םייוגה

 םיקידצ בשומכ םודארל הכומסה החסישפ

 בשומ ןילופ תודיסחל ןושארה רודב השמישש ץינ'זוק דבל

 לש וימי ףוסב התיה ,"דיגמ,ה ןיטשפוה לארשי יבר קידצל

 .תודיסחל זכרמ םודארל הכומסה החסישפ ריעה םג ןילבולמ הזוחה

 ,םהרבא יבר דיגמה הב רג ןמז ותואבו ,וכוניח תא םש לביק דיגמה

 ,"תורוא רשע,'ב ןיטשניול ףסוי ברה) ותונדמלב ורודב םסרופמ היהש

 ןלופ ידוהיל המכחו הרות לש םוקמ אופיא התיה החסישפ .(12 'מע

 םודארב תופוכת םירקבמ ויה הידוהיו ,תודיסחה אוב ינפל דוע

 .דחאכ חורו רמוח ינינעב ,םינוש םינינעב הכומסה

 םודאר ידוהיו ,םילכורו םירחוס םבורב זא ויה ןילופ ידוהי

 םיאבו םוקמל םוקממ םיעסונ ויה םהיקסע לגרלו .םללכב הביבסהו



 -- רתוי ילואו --םילכורהו םירחוסהמ תוחפ אל .םמע ינב םע םירבלב
 םיעסונה םידיסח תואלמ דימת ויה םיכרדהו ,םידיסחה םידנו םיענ ויה

 זאמ ,םירחאו אטפא ,ןילבול ,החסישפ ,ץינ'זוק יקידצ תורצחל

 םודארב .התכישמ חוכ לדגו םישיבכו-םיכרדדתמוצ םודאר הכפה

 רתכוהש םדוק דוע החסישפמ "שודקה ידוהי,ה םיוסמ ןמז בשי

 ויהש תודיסחה יקידצ ינפ וארנ םודארב .וידימלת ידיב קידצל

 יבר .בולילמ ל'דוד יבר ומכ ,םהיתבב רשאמ רתוי תועיסנב

 ,ץישודארמ "שודקה בס,ה ,בוקרטויפמ אפורה ,דרנרב בוד םייח

 ןיעכ םהל התיה םודארו ,םהב אצויכו 'זרובדשפמ היעשי יבר

 .תודיסחה תונויער תא הב וציפה הז םעו ,םהיעסמל םיכרד"תשרפ

 הירעש דיל ושחרתנש תוערואמל הדע התיה תידוהיה םודארו

 -בולדישב -- הביבס לגעמב ובשייתה "ידוהי,ה תלשוש יאצוי .שממ

 םודארב םוקמ םהל ועבקש דע ,דועו ג'זבולאיב ,קצוחנוו ,הצ
 .תודיסחו תוקידצ זכרמל הכפהש ,המצע

 םודאר םע הירשק .הינשה החסישפ

 .תלשלשה הקספנ אל החסישפמ "ידוהי,ה לש ותוקלתסה ירח

 ובר תטישב ךישמהו ומוקמ תא שרי ודימלת םנובדהחמש יבר

 .הסוסיבל הילע ףיסוה ףאו ,תודיסחב התוטשפתהו

 .ןואלופנ תוערואמב ברועמ אוה ףא היה יעצמא"יתלב חרואב

 היהו ,תחקרמ"תיב ,םודאר בוחרב ,החסישפב דסייו חקור היה אוה

 -ייחהו םינלופה אבצה ירש ליבשב תופורתה תכאלמב קוסעל הברמ

 םיליצאה תורצחבו םודארב רקבל הברמ היה ויקסע בקעב .םיל

 סנרפתה תחקרמה"תיב לע .ףוגה יופירב םהיכרצ תא קפסמו םירמכהו

 .הביבסה יאפורלו םינלופה םיליצאל עודי היהו ,דובכב םנוב יבר

 ,םיתמר) םיתפרצה ליחל תואופר קפסמ היה ןואלופנ תומחלמ ןמזב

 .(231 "מע ,םיפוצ

 תופשב ויתועידי ללגב תוגוטלשה לע בוהא היה החסישפמ ב"שר

 רבדיי אוהש ,וילע דיעה םיליכשמה ויברוקממ דחאו ,םייחה ינינעבו

 ותלכיב שי,ש ןימאהש דע ,ךכ לכ תימינפ הנומאבו תובהלתהב

 ב"שרל הצרעהו הבהא לש סחי ."םירפוכה לכ תא הבושתב ריזחהל
 לע ב"שר לש ותעפשה .םיללובתמה יגוח םגו ונמז יליכשמ םג וליג

 ירחא רתוי דוע הלדג איהו ,הקזח התיה הכומסה םודאר תודהי
 -ילעבו חור ישנא ואצמנ ובש ,החסישפ ידיסחל זיולק הב חתפנש

 הריאשה אל ןואלופנ תכפהמ לש התעפשה ."בישהל המ ועדי,ש הרות

 םינמזב ,םודאר לש םידיסחהו םיליכשמה ןיב חוכיווהו ,םודארב תובקע
 -- (דועו "רחשה, ,"דיגמה,) תונותעל דע עיגהש ,םירחואמ רתוי
 ."וקית, תניחבב ראשנש חוכיוו ימוחתמ גרח אל

 תואצות לע תודיסחה יקידצ ובסנ הירעש דילש ,םודאר התכז
 תויוכזה יווש,, .גוגמו"גוג תמחלמכ ורתכוהש ןילופב ןואלופנ תומחלמ
 .םיינוליח רפס-יתבב דומילו אבצב תורש תבוח םג ומע איבה ולש
 לטבל וצמאתה החסישפו ץינ'זוק יקידצ םשארבו ,תודיסחה יקידצ
 -יוש עוציב החדנש דע וטקש אלו וחנ אלו ,וז "הבוט הנתמ,
 ךא .םיינוליחה רפסה-יתבב דומילהו אבצב תורשה"תובוח ,תויוכזה
 ויה לארשי ידיש םיקיזאה תא טעמ הריתה וז גוגמו"גוג תמחלמ
 ללחב ףחרמ ליחתה תונלבסו שפוח חור .םיניבה ימיב םהב תורוסא
 יכ ,ןימאהל תובבלה תא וביהלה הלא הלואגה יצוצינו םלועה
 .אובל הבורק לארשי תעושת

 םינויצ

 רשע, רגרב לארשי ברה ירפסב אוצמל רשפא םיחוכיוה תא (1

 להא, ,"ילתפנ להא,, ןוזלכימ .ח .א ירפסבו ,'וכו "תושודק רשע,  ,"תורטע

 .םירחאו "םחנמ תראפת, ,"ךלמילא

 םיחילש ויה היסור תואבצו ןילופ תואבצ ןיב תומחלמה תעשב (2

 ןילבולל ץינזוקמ -- םידיסחה ידיבש הרוסמה יפל -- םוי לכ םיאצוי

 וזח רשא לכ והערל שיא םיעידומ ויה םיקידצה ינש יכ ,ץינ/זוקל ןילבולמו

 ץישפורמ ,ילתפנ יברש ,םירפסמ םידיסחה .תומחלמה לע םויה ךשמב

 ךלהו ,םיכרדה תנכסל בל םיש ילב ,תומחלמה תעשב וילגר תא תתיכ

 .ןהיתואצותו תומחלמה רבד רשפ םש עומשל ץינ'זוקלו ןילבולל

 ,ישילש ךרכ ,רלהאמ לאפרל םינורחא תורוד "לארשי ימי ירבד, (

 .93 ימע

 םודארב תודיסחה תורוקכ .2

 ,ןילופב שרוש תוכהל תודיסחה הליחתה תודהיל םישק םימי
 ,ןילופב ןושארה יברב םתעושי אוצמל ומיד םידוהיה ןמ םיברו ב
 תרות תא ץיפהל ץמאתהש ,(1815--1773) ץינ'זוקמ לארשי יבר

 ,תוקזחתה ,תובצעה לוטיב תרות איה ,וידימלתו ט"שעבה לש תודיסחה
 .דימת תחמשו םירוסיה לע הגלבה

 ןמ התחירפו התחימצ תפוקתב הלדבנ אל ןילופב תודיסחה
 אלא ןילופ לכב ויה אל המויקל ןושארה רודב .הניארקואב תודיסחה
 .תידיסחה העונתה יזכרמ ,דחא ןמזב םיקידצ תורצח שלש"םיתש
 .היצילגמ ,לובגל רבעמ ףאו הנידמה יוצק לכמ םידיסח ורהנ םהילאו
 ,םידיסחה יגיהנמ ינש ןילופב םתעפשה גוח תא םהיניב וקליח השעמל

 .ץינ'זזוקב דחאו ןילבולב דחא

 ברקב ןכו) ןילופב םידיסחה ינומה לע רתויב ץרענהש ,ןייוצ רבכ =

 דיגמה היה (יקסירוטר'צ םדא ךיסנכ םיליצאה תוברל ,םינלופה

 ט"שעבה לש ותרוסמו תיממעה וכרדל קהבומ ךישממ ,(ץינ'זוקמ

 בושיב ותכימת שגדות .םיכרצנהו םילבוסח ןימיל דוחיב דמעו

 .ורודב ורבגש הלואגה"יפוסיכ םילוע ותרותמ .לארשי-ץראב םידיסחה

 דיגמה לש ורבח ,ןילבולמ קידצה ,ץיוורוה קחצי בקעי יבר
 םיבר םידימלת ףופא ,ןילופב תודיסחה םלועב לשומ היה ,ץינ'זוקמ

 ויוניכב םסרפתנ אוה .תודע יגיהנמ םיקידצ לע םג ותורמ תא ליטהו
 תובבר לע וחוכו ותוישיא דוס לכ סומכ ובש .,"ןילבולמ הזוחה,

 הז ורבחמ לפנ תודיסחה תרותב הגוה רותבו תונדמלב .םידיסח
 קידצה ךא .תירילה ושפנ תוקמעבו ויתונויער ישודיחב אילפמה

 לעב ,תיתד העונת גיהנמ לש תונוכתה לכ וב תועובט ויה ןילבולמ
 הנומאה טהלב ויצירעמ תא ביהלהל עדיש המוצע תיתד תובהלתה

 * 



 ךושמל ליכשה ויתונורשכל ףסונו .הבר היציאוטניא לעבו תולעפתההו
 הדוקנ ול השמיש םודאר ריעה .וחורמ םהילע לוצאלו םידימלת

 הב ובשיש וידיסח לש לודג רפסמב ןיב ,תונוש תוניחבמ הבושח

 התוא םירבחמה הישיבכב התובישחב ןיבו ,ןילבול זיולקב וזכרתהו

 .תוקוחר םירע םע

 לידבה הלסיוה רהנו ,םודארמ רתוי הקוחר התיה ןילבול ריעה

 םידוהיה שוריג .םודאר תברקב ץינ'זוק הנכש הז תמועל .םהיניב

 תונשב םג ,םרב .ץינ'זוקמ דיגמה לש הוצמדרבה תנשב לח םודארמ
 יאדו דיגמהו ,ןולל םג ילואו ,הב רובעל םידוהיל היה רתומ שוריגה

 םינלופה ילודג לכשכ דוחיבו ,תובורק םיתעל הב רבוע היה

 ילוא וא ,שורגה תריזג לוטיבל רזעש ,ןכתי .הצרעהב וילא וסחיתה

 ץינ'זוקו ,שוריגה תריזג הלטוב ט"מקת תנשב .ןילבולמ הזוחה םע דחי

 םירעה יתש ןיב .םודארב היבשות תובשיתהל זכרמ השמיש תידוהיה

 םודארב םידוהיה בושי םע דחיו ,רתוי קודה רשק זאמ רצונ וללה

 .ןילבול ידיסח תעפשה םג הב הרבג ןכו .תודיסחה םג הב החרזאתה

 תומישר םמעו ,האושה םע םודארב םיזיולקה יסקנפ ודבאש ,לבח

 -יסח, תניחבב ויהש ,םידיסחבש םיבושחהו םיאבגה, םיזיולקה ישנא

 ונכש םיתבו תובוחר הזיאב וליפא עודי אל .םודארב "םינושאר םיד
 .םהימזוי ויה ימו ,םינושארה םיזיולקה

 תביבסב םיקה ןילבולמ הזוחה לש םיקהבומה וידימלתמ דחא
 ,החסישפב ,שדח םיקידצ"תיב ןילופ תודיסחל ינשה רודב ,םודאר

 תא הביצעו ןילופ תודיסחב םישרש התכה הנממ האציש הרותהש

 ,"שודקה ידוהיה, קחציז-בקעי יבר הז היה .םיאבה תורודל התומד

 דיקפת תא האר החסישפמ "ידוהיה, .םודארב רקבל גהנ אוה םגש

 הלוגסו .םימש תאריו תובוט תודמב ותדע תכרדהב שממ קידצה

 הדע ויהו םנודמולב םינייטצמ ויהש החסישפ ידיסחל העדונ תדחוימ

 .הלעמ ישנא לש תרחבנ

 בושיח שודיח םע הליחתה תודיסח םוקמכ םודאר לש התוחתפתה

 הרותל זכרמ התיה איה .שוריגה תריזג לוטיב ירחא הב ידוהיה

 תודיסחה תעיקשו תדה תדירי לש הפוקתב תאזו -- תודיסחל זועמו

 הידבוע 'ר היה שורגה ירחא םיבשיתמה ינושארמ .הניארקואב

 לאקזחי יברו .םיבשו םירבועל הינסכא םודארב קיזחהש ,תוילגרמ

 ימי ךשמב ול ןמדזנ ,םלועב וידודנ ינפלש ,רפיס רימזוקמ קידצה

 ול הזרא םוקמה תא בזעש ירחאו ,הינסכאב ולצא תויהל ותולג

 ול קיפסהש ,רביכ םחל תורכיכ המכו האמח םע הרידק החפשה

 הידבוע 'רו .וידודנ ךישמהל ול ורשפיאו תועובש המכ ךשמב היחמל
 .תודיסחה תוטשפתהב רזועו דיסח שיא היה

 םודארב ט"שעבה לע תודגא .3

 ,הדגאכ םודאר ידוהי ינזאב לצלצמ םודארב ט"שעבה לש ורוק

 לע תודגאב םלוא .תודיסחה דסיימ לש ותומד םצעל המודב

 םיניערג םיסומכ ,םודארב ורוקיב לע ןהו ט"שעבה לש ותוישיא
 .םיירוטסיה

 הרסאג ךדיאמ .(176)) כ"קת תנשב זוביזמב רטפנ ט"שעבה

 ,ט"שעבה ייחב דוע ,רמולכ ,1743 תנשב םודארב םידוהיה תבישי

 לשומ תרזעב החילצה ,גילז-לידנמ תחפשמ ,תחא תידוהי החפשמ ךא

 ולעה 1747 תנשב .םודארב ראשהלו דמעמ קיזחהל יקסניזדיווש זוחמה

 ףודיג תמשאב דקומה לע דחא ידוהי םודארב םירצונה םיאנקה

 ריעב הבשיש תידוהיה החפשמה דבלמש ,חיכומ הז רבד .םהיהלא

 ךמוס ינא) םימיה"ירבד בתוכו .םידוהי דוע ואצמנ יקוח חרואב

 דגנ התסהה תלומעתש ,רפסמ ,(ןמשיפ רזייל לש הקינורכה לע
 אציש ירחא קרו ,םינש שולשכ הכשמנ םודארב גילזדלידנמ תחפשמ

 הצלאנ ,(י"קת) 1750 תנשב ,יתלשממה ןידה-תיב לש ןיד"הספ

 ףצ החפשמה ןינע ךא .םישונע ימד םלשלו םודאר תא בוזעל החפשמה

 פודארב התבישי שדחל השרוה זאש ,(ט"מקת) 1789 תנשב שדחמ

 תצעומ תמכסהב ,יקסנאקטופ זוחמה לשומ תעצה יפל ,הייח ימי לכל

 םידוהיש ,תורשפאל חתפ חתפ ללכהמ אצויכ ,הז ןוישרו .ריעה

 תימיייק "םידוהי ילב םודאר,ש ,ןאכמ .ריעב הזיחא סופתל ולכי םידדוב

 .םינש 39 ךשמב קר התיה

 לש ותריטפ ינפל םינש רשע ,אופיא ,עצוב םודאר ידוהי שוריג

 הבש ,םודארב םג ,ראשה ןיב ,רקבל הז ינפל היה לוכי אוהו ,ט"שעבה

 לע זע םשור השע ריעב ורוקיבש ,רעשל שיי .ידוהי בושי םייק היה

 הנליטאז בוחרב תאצמנה הווקמה תא וארק ורוקיב רכזלו ,הידוהי

 הווקמה תא םיסחיימ םוקמה ידוהי .ומש לע -- תסנכהדתיב תברקבש

 המקוה םשו .ןיעמה תא הליגש םירמוא םיריהזהו ,הב לבטש ט"שעבל
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 ,ידוהיה בושיה בוחר היה הנליטאז בוחר .ומש לע הארקנו הווקמה

 וליחתה בוש ובש ןושארה בוחרה הז היה שוריגה לוטיב ירחאו

 ,ןבומ .םירחא תובוחרל טשפו בושיה לדג םשמו ,תבשל םידוהיה

 ךותמ םג ,םרב .ונל וראשנ אל הווקמה תודלות לע םירורב םיטרפש

 תמא תצקמ שיש ,חינהל רשפא הווקמה ביבס תופחרמה תודגאה

 קרו ,ריעה ידוהי יניעב הרקיו הבושח וז הווקמ .רבדב תירוטסיה

 -סיה,ה הווקמה ימש תא הביעה אלש ,השדח הווקמ הדסונ רחואמב

 .הב לובטלו ןורתי הל תתל וברה םידיסחהו "תירוט

 תא ןחובה ירה !םודארל ט"שעבה אב המ םשל :םילאוש שי
 .וירוקיב תוצרא ןיב ןילופ תא אצומ וניא ויתולועפו ויעסמ תשרפ
 ,אופיא ,אצמ המ .םודארמ םילודג םידוהי יבושי ואצמנ ירה ןילופבו

 תונחתב ,ןכא !ןוקית הל תתלו הרקבל ול היה יאדכש םודארב

 ףחרמ הז רוקיב לע ףאו ,רתוי הקוחרה אנזופ ריעה תטלוב וירוקיב

 הידוהיו ,היסורפ תעפשהל זא רבכ הבורק התיה אנזופ .הדגאה חור

 ברקתהלו ןילופב םהיחאמ תינחור הניחבמ הגרדהב קתנהל וליחתה

 ינחורה רשקה תא דבאל אלש לדתשה ט"שעבהו .ברעמה ידוהיל רתוי

 היה אנזופמ ובוש ךרדבש ,ןייוצ אל ךא .םדיתעל גואדלו םתא

 םעפ תוחפל רקיב ט"שעבהש ,קפס ןיא תאז םע .ןילופ ירעב בכעתמ

 יתאצמ דחא רוקמ .הידוהי ןורכזב תרחנ הז רוקיבו ,םודארב תחא

 םודארב עיפוהש הנומאהו תדה .הרותה קוזיח ינינעל ןואטבב

 ,ב"צרת ,טבש ,ןוזדיוד בקעי השמ תכירעב ,"טסייג רעמַָאדאר,,)

 :ואולמב רופיסה תא איבמ ינאו ,(תידיאב ,םידומע 6

 ,םודארב דחא ידוהי בשי ,הנש םיתאמכ ינפל ,ט"שעבה ימיב,

 ינפב םידוהיה לע ןישלמ היהש ןישלמו ץירע ,םיללעמ ער שיא

 רהזהל דציכ ועדיש ילב .רתסהב השע וישעמ לכ ,ךא .תושרה

 היהו .הפי ןושלב רביד םדא לכ םע .הימר ןושל התיה ונושל .וינפמ



 בהוא אוה יכ ןימאהל ועתנ םיבר .םדא לכ לש ורעצב ףתתשמ
 ךא .םבל לע קיעמה תא ול וחשו םנופצמ דוסב והוסינכהו ,תוירבה

 ,רתסב ןישלמ היהש דבלב וז אלו .םישנאל ערהל הברה יאשחב

 דע ,עשפמ םיפחל לוע תושעמ עתרנ אלש ,היח רקשב ןישלמ םג

 .לכ יניעל ףשחנ ינטשה ופוצרפו ;רבדה תא וליג םודאר ידוחיש

 'ד ךותב דומעל ץפח אל שיא םוש .וילעמ וקחר םודאר ידוהי לכ

 אלו תוריהזב טוקנל שיש לוכה ועדי הנפ רשא לכבו ,ויתומא
 וליאכ ,ותביבסב דדוב היה ןישלמה .תחא הלמ וליפא ומע ףילחהל

 הז ירחאו ,רצנתהו ותד רימה ןכלו ,דואמ סעכ אוה .םרח וילע וליטה

 תולילע לילעה אוה .םינוש םיעצמאב המכ יפ הנשלהב ויללעמ ריבגה

 לש םיבר תומש וליכהש תומישרדבתכ ךרעו םיבר םידוהי לע תונוש

 הפקשנש דע ,תוכלמל הנלבוק םהילע שיגהו ,םינבר לש םג ,םישנא

 .תודפו הווקת אלל םהייחל הנכס

 שדוקה"חורב שיגרה ,זוביזמב ט"שעבה תבשב ,םהה םימיב

 תנכס תפקשנש ,שוחב ינא האור :וידימלתל רמאו םודארב שחרתמב

 ,םודארל הרצ תע .םתעושלו םיחוורל שוחל שיו םיבר םישנאל םייח

 ,ט"שעבהו ,רצק ןמז רבע אל .אושד-תנשלהמ םליצהל זרדזהל שיו

 ןיבש ברה קחרמה תא ךרדה"תציפקב ורבע ,וידימלתמ םידחא תיוולב

 דמושמה הארשכ .ריעה ידוהי לצא ועיפוהו םודאר ןיבל וירוגמ ריע

 דע ,וטבמ וילא ןוויכ ט"שעבה .לודג דחפ וילע לפנ ט"שעבה תא

 יררועתנ הדערהו ליחה תמחמו ,וירביא לכב דוערל ליחתה הלהש

 תא ול הרוה ט"שעבה .ט"שעבה ילגרל לפנ אוהו הבושת ירוהרה וב

 ליצה ךכ .תודהיה קיחל בש ףאו ,בטומל רזח אוהו הבושתה ךרד

 ."תחש תדרמ םיבר םידוהי ט"שעבה

 ותדילב הרושק םודארב ט"שעבה לש ורוקיב לע תרחא הדגא

 ותנקז ימיל ט"שעבה לש ותכרב חוכב דלונש ,ץינ'זוקמ דיגמה לש

 היה ט"שעבה .ןילופבש אטפא ריעב םירפס-ךרוכ יתבש יבר ויבא לש

 הליהק התיה אטפא ריעה .לארשי ומשב ארקנו דיגמה לש קדנסה

 .תוקיתווה ןילופ תוליהק תמגוד ,םיאנה הירדסב תמסרופמו הקיתע

 היסנרפ תוליעפ לע הארמ (ךליאו ו"כת תנשמ) ןשיה להקה סקנפ

 ללכ, תבוטל ריעה ידוהי ןעמל הלכלכהו חורה ייחב היגיהנמו

 ישאר ,םירפס ירבחמ ,רודה ינואגל ומסרפתנ ריעה ינבר ."לארשי

 "רז תרטוע תידיסחה הדגאה .תוצראה עברא דעו יגיהנמו תובישי

 : הדגאה תרפסמ ךכו .ץינ'זוקמ דיגמה תדילל תראפת

 םידימלת תביסמב זוביזמב תבש ליל תדועסב םעפ בשי ט"שעבה

 םקו ,קוחצב ץרפ שודיקה ירחא דימ .חהחמשמ ונרק וינפו םידיסחו
 אל לבא ,הז רזומ קוחצל ואלפתה םיפסאנה לכ .הדועסה עצמאב

 תרטקמה תא תיצה ט"שעבהשכ ,תבש"יאצומב .ותוא לואשל וזיעה

 ולאשו ,קיתוה ודימלת ,סעציק באז יבר וילא שגינ ,ולש (הקלּול)

 הבכרמב םיסוסה תא םותרל ט"שעבה והוויצ דימ .קוחצה רשפל

 הבכרמה העיגה רקובב .ןאל תעדל ילבמ הלילה לכ ועסנ .עוסנלו
 ,םירפסד"ךרוכ יתבש 'ר תא וילא אורקל חלש ט"שעבהו ,אטפאל

 .ותיבב תבש לילב השענהמ רפסל והוויצו

 יתדובעמ ,יפכ עיגימ סנרפתמ ינא ימי לכ :רפיס יתבש 'ר

 תא רומגל ,שדוק תבש ברעב ,ישש םויב יגהנמו ,םירפס תכירכב
 *םירישה ריש,ו עובשה תשרפ דומלל תסנכה"תיבל תכללו הדובעה

 ילע ךפהנ ,יתנקז ימיל ,ןורחאה ןמזב .הליפתה ירחא דע תוהשלו

 ןיכהל ףסכ יל היה אל הז ישש םויב .דובעל חוכ יל ןיאו לגלגה
 תנתממ תונהיל יתיצר אל םלוא .תורנ אלו ןוזמ אל ,תבש יכרצ

 ,תורנ קילדהל אלו תבשה םוי לכ םוצל יתעדב יתרמגו םדוזרשב
 רשע העשב .תבש תואצוהל ףסכ תוולל אל ינתחיטבה יתשא םגו

 ישנא לכ וכלהש דע יתיהשו דומלל תסנכה-תיבל יגהנמכ יתכלה

 תונולחמ אצוי תבש רוא יתיאר ,התיבה יתאבשכ .םתיבל ריעה

 רעצל יתיצר אל .תבש ינדעמ לכו רשבו ןייב ךורע ןחלושהו יתיב

 הרפיס הדועסה ךותב םלוא .תואצוהה רוקמל היתלאש אלו יתשא תא

 בהז ירותפכ ויה ןהילעש ,תונשי תופפכ האצמ תיבה תא התוקנבש ,יל

 יתשאש יעמשב .ןידכו תדכ תבש הכרעו םירותפכה תא הרכמ .ףסכו

 ונפכ עיגימ תבשל ונל ןימזה ה"בקהשו םדו רשב תנתממ התנהנ אל
 .יתשלישו יתינשו יתשא םע ןחלושל ביבס לוחמב יתאצי ,וננוהו

 לש אילמפה לכש ,עד -- :ול רמאו וירבד תא ט"שעבה עמש

 המו ךתלאש המ ,תעכו .ךלש דוקירה תעשב ךמע הדקר הלעמ

 תעל רכז ןבב 'ה והכזיש שקיב יתבש יבר !ךל ןתנייו ךתשקב

 איה .ןב ול דלונ היח תעכ האבה הנשלו ,והכרב ט"שעבה .ותנקז

 היה דיגמה) ךרעב ז"צת תנשב הז היה .ץינ'זוקמ דיגמה לארשי

 .(1737) ז"צת תנשב דלונ הז יפלו, ד"עקתב ותריטפב ח"ע ןב

 היהו תוכרבה תא ךריב ,הלימ"תירבל אטפאל תינש אב ט"שעבה

 שיא היה דליה יבא יתבש יבר ."לארשי,, ומשב ארקנ דליהו ,קדנסה

 ותסנרפש ,םירפס-ךרוכ ועוצקמ ,החפשמ סוחי ילב ,"רשיו םת, ,טושפ

 דלונש ,ול ודמע ךוניחל ותוריסמו הלודגה ותומימת םלוא .קחודב
 םירפסמ דיגמה תדיל לע .ץינ/זוקמ דיגמכ הלוגה יניע ריאמ ןב ול

 .תורחא תודגא דוע

 ,זוביזמל הרזח ותעיסנ ךרדבש ,הביבסה ידוהי לצא לבוקמו

 זאש) םודארב םג ןהבו הביבסבש תורייעה לכ תא ט"שעבה רקיב

 ,בולימשט -- (שוריגה ינפלש הפוקתב םידוהי הב ובשי דוע

 .דועו קצנַאוויא ,בושאווינג ,בוחַאר ,ץלוס .קספיל ,בורי'זוא ,בושאטס
 ותעיסנב ט"שעבה ןקית םילודג םירבדש ,םידיסחה יפב לבוקמ ןכו

 הליחתה זאמו ,ןהה םירעב תודיסחה ערז תא ערז הז דבלמ וז

 ,תודגא הטולה ט"שעבה לש ותוישיא .ןילופב טשפתהל תודיסחה

 דימת היה ט"שעבה ורכזו ,םודאר ידוהי לש םנוימד לע םג העיפשה
 .םברקב שדוקמו ץרענ
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 םודארב םייברו םיקידצ .4

 הביבסהו םודארב ביוט תיב יקידצ א

 קידצה לאקזחי יבר תלשושה יבאב התליחתש ,ביוט תלשו

 ולעש םינגנמ םיקידצ הברקמ האיצוה (ז"טרת רטפנ) רימזוק

 עיגה לאקזחי יבר לש וינבמ .תידיסחה הניגנב הגסיפה אישל

 ןה | ,הניגנב תועיטצהל | ןילווזמ והילא-לאומש יבר | קידצה

 םש ול שכר דוחיבו .םינוגינ רוביחב ןהו ילקוו עוציבב

 תובישח לעב ןגנמכ ,ץיזדוממ קידצה לארשי יבר | ,ונב

 ץי'זדוממ לארשי יבר היה אל ,ןילווזמ קידצה לש ותניגנ אלול .הריתי

 םקוה אל ץי'זדומבו ןילווזב הניגנה לכיה .רציש המ רוציל לוכי

 ,ףעתסה הז ףנע .םידחא תורוד ךשמב ,אעמק אעמק אלא ,תחא תבב

 ,ןילווזמ והילא לאומש יבר קידצה ןב ,לאימחריז-בקעי יברש דע

 רימזוקמ לאקזחי יבר .וידיסח תדע תא הב להינו םודארב בשייתה

 לאומש יבר אלימ םהמ .תודיסחב םיקידצ םלוכ ,םינב העברא חינה

 .ןילווזב תבשל רבעו ותריטפ רחא ויבא םוקמ תא והילא

 ןילווזמ קידצה והילא לאומש יבר

 וסחיב ןילווזמ והילא לאומש יבר קידצה היה המותס הדי

 םיענ לוק ירסוחמ ,םיברש עודי היה זא דע ,הניגנל רזומה
 הביתה ינפל רובעל םתלוכי בטימב םישוע ויה ,ילקיסומ שגר ירדענו
 ןילווזמ קידצה .ךפיהה שממ הרק ןאכו .תוביסמב תורימז םיענהל וא

 דחא .הניגנל ץרמנ בבוח היהו םיענו קזח ןוטירב לוקב ןנוח
 .(' תואלפ אילפמ ןגנמ, םשב ותוא הנכמ תודיסחה לש םינוירוטסיהה

 .הרמזה יבלשב תולעלמ ודעב ענמתש הביס םוש ,אופיא ,התיה אל

 גחב שרדמה"תיבב קידצה ויבא ייחב דוע הביתה ינפל רבעשכ םעפ

 בצקבו ולוק קתמב להקה תא עיתפה ,ללהה תא םיענהו תועובשה

 .וינוגינ

 ,הלעמל וחוכו ןוגינ לש וכרע תא עדי קידצהש םושמ קר ,הנהו

 ."שריפו הנש, תניחבב היהו הרמזל תוירחאה תא וילע לבקל ססיה

 הניגנה ייחב ותוארל וניכסה אלש ינכפהמ דעצ ,תויביספל עיגהו

 יפלכ הדבכ החטה עימשה אוהו .תרחא תלשוש םושב אלו רצחב

 לע ריהזה תובהל יצוח םירבדבו ,תעד תולקב ןוגינל םיסחיתמה

 ,הניגנה-יותל סחיב הבוטל יוניש לח זאמ .ןוגינב ברה לוזלזה

 וירבד .ויתועונת לע ןוגינה לש קיודמ םושירל סירת וב וארש
 -ילעבמ המכו קומע םשור וריאשה ןילווזמ קידצה לש םיצרמנה

 דיקפתמ בוטה םנוצרמ וקלתסה דמעמ ותואב ויהש הליפת

 ריבעל שגינ ,(ץי'זדוממ) לארשי 'ר ,ונבש העשבו .הליפתדלעב

 וליאכ ומצעל ראתיש ,ול רמא ,הנושארה םעפב הביתה ינפל

 ידיקפתב המוד הליפת-לעב .הרזעב םינגנמ םייולהו םייק שדקמה תיב

 ותוריהז םלואו .שדקמב םרמזבו םרישב םייולה לש הזל דומעה ינפל

 ,םש יעודי םילודג םינגנמ םהב ומקש ,וידכנלו וינבל הדמע אל

 .םדאל איה הבוח הרמזהש ואצמב ,תדגנתמ הדמע ספת ויבורקמ דחאו

 :םינב השימח וירחא חינהו ,םינש 69 ליגב ח"מרת רייא ו"כב רטפנ

 ןילווזמ קידצה (ה"ערת רטפנ ,ז"צקת דלונ) ןרהא-השמ 'ר רוכבה (א

 עודי רבחמו ןגנמ ,ד"יה ,ןילווזמ לאימחרי םייח 'ר קידצה יבא)

 -בקעי יבר (ג ,ץי'זדוממ לארשי יבר (ב ,(םידיסחה לש הניגנה םלועב
 -םייח 'ר (ה ,הידבוע 'ר (ד ,לודג ןגנמכ ןייטצהש ,םודארמ לאימחרי
 .םיקידצל ורתכוה אל םינורחאה ינש .ןימינב

35 

 םודארב ותבישיב ץי'זדוממ קידצה לארשי יבר

 לארשי יבר עבק תבישי בשי הב ,רבדדםש אוה "ץי'זדומ, םש

 .םיבר תובבל השבכ ידיסחה םיאלפה"שיא לש ותרמזו ביוט [ 1

 תוירוקמהו תולענה ויתוריציב .הז ומלועב ול ללס אוה תדחוימ ךרדו

 ארב אוה .בשי ובש ץראה-םעו הביבסה לש םייוקיחב םישיגרמ ןיא

 ,םורו תוכזב תונייטצמ ויתוריצי .ץוחה ןמ תבורעת ילב ,דחוימ םלוע
 .שפנה תוימצעב

 ימיב רביחש ,"תיב ירסוחמל ןוגינ,ה הכז ללכהמ"תאצוי הצפהל

 ויה הקוצמו בערשכ ,םודארב ותויהב ,הנושארה םלועה תמחלמ

 טלקמ םהל אוצמל ריעב ורבעש םיטילפה יפלא לש םקלח תנמ

 שי .וילע ףפוח תודגא רז -- הז ןוגינ .םינמרגה תופקתהמ עוגרמו

 רבוח ןוגינהש ,םירמוא ."םולש וא המחלמ ןוגינ, ותוא םיארוקש

 .םולשדתעצהב תפרצו הילגנאל הנפ םלהליו רסיקהשכ ,יברה ידידלע

 רומזמ, תא רש יברהו ליאוה ,"דודל רומזמ,, ןוגינל םיארוק םירחא

 ךפש הז ןוגינב .תודועס-שלש תוביסמב תבש לכ הז ןוגינב "דודל

 ,תורצ ילב ידוהי ךל ןיאו ,םידוהיה תרצ לע ובאכו ורעצ תא קידצה

 רשפא ןוגינב קר,ש ,קידצה לש הימופב אלגרמ טלקנ ךכ םושמו

 ויה ,ט"שעבב לחה ,תודיסחה ילודג לכש ןויער ,"העושיל עיגהל

 .להקב םיציפמו וב םילגוד

 -ייחשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב ,רומאכ ,רבוח ןוגינה

 קידצה .רצבמה-ירע ימוחתמ םידוהיה תא ושריג היסור לש ראצה תול

 דחי ודיב םידודנ לקמ תחקל וחרכ לעב ץלאנ אוה ףא ,לארשי יבר

 הריזגה .דורוגנוויא רצבמ איה ,ץי'זדומב רשא םידוהיה להק לכ םע

 לע תבשוי דורוגנוויא .תוצלמהו םילודיש וליעוה אלו ,שיח העצוב

 יביואו םילגרמ ואר םידוהיבו ,חתפמ-תדוצמל הבשחנו הלסיוה רהנ

 םש .םודארב תבשל רבעו הריזגה עורל ענכנ לארשי 'ר ."תדלומ,,ה

 ,תיב-ירסח םיטילפ תובבר ,ןילופ תודהי לע האבש האושה תא האר

 חילצהו ,ותמשנ ימינ תא דירחה הז רבד .םוקמל םוקממ םידדונה

 ןתנ "דודל רומזמ,ל םודארב רביחש ןוגינב .םישדח םינוגינ חתפל

 הנומאה הבר המ .ןוחטבו הווקת םג אלמה ,באודה ובלל יוטיב

 ."ידמע התא יכ ,ער עריא אל תומלצ אגב ךלא יכ םג, :קוספה תולמב

 םיטילפהו םירוקעה .היבוברעב וב םישמשמ המחנו באכ -- ןוגינהו

 ןונמה ןיעמל היה אוה .אוצמ תע לכב והורשו ,םלבסב ירצ ןוגינב ואצמ

 -ןוגינ -- טטרב םיבר תותפש לע אשינו ,תיב ירסוחמו םיטילפה

 םידיסח לצא ,גחו תבש תוביסמב רשוה .הלמה ןבומ אולמב םע

 -ילכה לש םינוגינה תינכתב ישאר אשונ שמיש ,םידיסח םניאשו

 ןוגינו) "דודל רומזמ,  ןוגינה .םיאקיסומ םתסו תונותחב םירמז

 דוחיבו .םיסקמ ילקיסומ חנומל ץי'זדומ םשה תא ךפה ("הרכזא,

 ,הנידמב ישפחה רשקה שדוחשכ ,המחלמה םויס ירחא ןוגינה ץופנ

 תובבלה םיסקה אוה .םאוב םוקמ לכב והוציפה השעמ"ישנאו םידיסחו

 -ופת .תירילה ותוכרבו ובש שפנה"תוכפתשהב ,ותומימחבו ותויבבלב

 רידיחי קרש "הרכזא,, ןוגינ לע וליפא ,רעושמהמ הלעמל התלע ותצ

 לדודל רומזמ,, ןוגינה .םיברה ויכוביס לע ורכזל םילגוסמ הלוגס

 רופיסל לושמו העונתה לק ,םינומהה חורל םיאתמ ,ידמל ךורא וניא

 דימ םילג ררועמ ןוגינה .עצמאב ונממ דרפהל ארוקל השקש ךשומ

 .ארימג דע ,הבב תפדור הבבו ,ותישארב

 םשב םיאקיסומה יפב ארקנה .יגירפה םלוסב ןוגינה לש ודוסי

 ןהמ ,תובב שש ליכמו ןותמ בצקב רשומ אוה ."ידוהיה םלוסה,

 -ותעב םיוותה-בתכב ספדנ .דחאכ תובולש ןלוכ ,תורצק ןהמ תוכורא



 םיבר םיטרפ םע ,הקירמא ,הניטנגרא ,הינמרג ,ןילופב םיבר םינ

 אלש ןוגינה תא עמושש ימ לע הקזחו ,ץי'זדוממ קידצה ורצוי ייחמ

 .רהמ והחכשי

 ידוהיל היה הנושארה םלועה תמחלמב םודארב ותוהש תפוקתב
 םישנא ינומה שודגו אלמ דימת היה יברה תיב .וב תונעל ןינע ריעה

 יברה לש ותיב .םינפב תופיפצ בורמ ץוחב ודמע םיברו ,הניגנ"יבבוח
 וכשמש םיגונעו םיכר םילילצ ולסלתסה םשמש ,"הריפואה תיב,ל היה

 .םילילצו הרמז זא האלמ תידוהיה םודאר .םיעמושה תא םסק"ילבחבכ

 .תיניצר הלח םשו ,השראול לארשי 'ר יברה רבע המחלמה םויס םע

 ינפל רפסמ תועש .תונורחאה ויתועשב םג ונממ רס אל הניגנה חוכ

 תוליפת לע ,ויתוליפתו וינוגינ לכ לע ותשירד יפל ונב רזח ותריטפ

 עבש רטפנ אוהו ,חספל לט תכרבו תומדקא לע םגו ,םיארונה"םימיה

 .השראוב א"פרת וילסכ שדוחב םירוסיו םימי

 לש הקיסומה תרוסמ ךישמה ,ביוט רזעלא הידידי לואש יבר ונב

 ןוגינב ותריצי חוכב הלע אוהו ,קצובטואב בשיו ןילווזמ ובסו ויבא

 םימעפ שולש רקיב .ודי לע ורבוח םנוגינ ףלאל בורקו ,ויבא לע

 טלמנ אוהו ,הינשה םלועה תמחלמ הצרפ ןילופל ובושב .לארשי"ץראב

 .הקירמאל עיגהל חילצהש דע ,תוצעומה תירבב ינמז טלקמ ול אצמו

 זרכוהש םויבו ,תושק הלח תועובש המכ ירחאו ,לארשיב בוש רקיב

 םיתמה ןורחאכ ןמטוהו רטפנ תיאמצעה לארשי תנידמ תמוקת לע וב

 רוקיב לכבו ,םודארב וידיסח לצא תובורק םיתעל רקיב .םיתיזה"רהב

 והילא-לאומש 'ר ונב .םישדח תכלדירישו םינוגינ וירחא "ריאשה,

 םינוגינ"יזורח זרוח אוה ףאו ,ביוט תלשוש תא ביבא-לתב ךישממ

 יבבוחל ךשומ חוכ שמשמ ףוגנזיד בוחרב ותיבו ,םידיסחה ילילצמ

 .דעומו תבש ימיב הניגנ

 'ד'צרת"ד"לרת) םודארמ קידצה ,ביוט לאימחרי"בקעי יבר

 ןב ,תידיסחה הניגנה הדשב םירצויה ,םינגנמה תרובחמ דח

 יבר היה ,ןוגינה םלועב הרצבתהש תלשושל רצנו םינגנמ תחפשמל

 ומויל דע לעפ הבו םודאר ריעה תא ותבשל ול רחבש. ביוט הל'קעי
 ,ןילווזמ קידצה והילא לאומש יבר לש ןינמב ישילשה ןבה .ןורחאה

 לארשי יברו ןילווזמ ןרהא השמ יבר ,םיקידצה ויחא ינשמ ריעצ

 ךכ םושמ ילואו ,תודיסחב םוקמ םמצעל רצבל וקיפסהש ,ץי'זדוממ

 ישאר םוקמ סופתל היטנ הליג אל .הניגנב םג הרותב םג וויז םעוה

 אל תיתרמז"תינכט הניחבמ ולוק לילצבו םינוגינ רוביחבו ,הניגנב
 .יבסמו ויבאמ שרי הניגנל ותיטנ .ץי'זדוממ לודגה ויחא תגרדל עיגה

 ובש הניגנה לבא .הדובעב בושח םרוג הניגנב האר אוה ףא םהומכ
 .הווש הדימב םידומעה ינשב זחא אוה .ןדמלה ילגר תא הקחד אל
 .תינומרה הגיזמ וב םיגזוממ ויה ןגנמהו ןדמלה

 רטפנ) בורי'זואמ ןייטשפא ביל יבר קידצה לש ונתח היה
 שוביל 'ר לש ונב ,לאיחי 'ר קידצה לש ונב ,אטפא תברקבש (ד"ערת

 הזוחה לש ודימלת ,רימזוק דילש הלופואב בר היהש בורי'זואמ לודגה

 בורי'זוא תלשוש יקידצ לכב הקזח התיה הניגנל היטנה. ןילבולמ
 םה ,םרב .דורצ היה ולוקש ,שוביל 'ר ןורחאה דעו הדסיממ לחה

 םימרוגמ הלעמל תובישחב םלצא התלע אלו ,שגדה תא הילע ומש אל

 .תודיסחב םירחא םיבושח

 םדוקמ החד ,קידצה ונתוח ןחלוש לע ךומס ותויהב הל'קעי 'ר
 לטיב ףוסבלו .קידצל םהל תויהל םידיסחה תעצה תא תטלחומ היחד

 רוגל רבעו ותסנרפל תוירחא םהילע םלבקב ,םנוצר ינפמ ונוצר תא

 גוח .הרידו שרדמ"תיב ול ומיקהש םידיסחחש םוקמב ,םודארב

 ,תולודגב ךלה אל .םודאר ךלפב םיזכורמ םבורו ,לודג היה אל וידיסח
 -שארב .תותבשבו םיגחב הביתה ינפל רבוע היה .וקלחב חמש היהו
 לוקב ןנוח .הליענו ירדנ-לכ ןכו ,םיפסומ ללפתה רופיכ"םויבו הנשה

 תושפנ ול ושע אל וידיסח לבא ,ןיטינומ ואצי ותניגנל .רידאו םיענ

 .ותשקב יפל

 תרוסמ ןיעכ היה הז עוצקמ .וחוכ הסינ םינוגינ רוביחב ףא
 ,םינטק םינוגינ רביח אוה .תולודגב ךלה אל הזב םג םלואו .החפשמ

 ןיא וינוגינב .תודועס-שולשל "דודל רומזמ,ל דוקיר"ינוגינ דוחיבו

 ןכ .הינומרהב שדחהו ןשיה ןמ םהב שי לבא .םישדח העבהייכרד
 דרזמה המינה השטשוט אל הז לכ םע .תוזילעו הקיריל וינוגינב שי

 ינוגינ .קומע ידוהי ןוגי הרודחה ,תלשושה תניגנב תיניפאה ,תיח

 האגתה אל .וידיסח ןיב םציפהו ,וילע םיביבח ויה ץי'זדוממ ,ויחא
 וקב ,םהב וריכה םידיסחה לבא, םרבחמ הליג אלו ,רציש םינוגינב

 .םרצוי תא ,דחוימה םייוטיב

 טקשבו הוונעב וידיסח תדע תא להינ ,וייח ימי ויה הנש םישש

 .דובכ ותחונמ םשו ,םודארב

 ץי'זדומ יררושממ ,רעמאדאר בקעי יר

 בקעי 'ר ןתנ התוררועתה רחשב ץי'זדומ תניגנל תרכינ המור ח
 תונינעתהה זכרמב אוה ףא דמעש ,(םודאר שיא) רעמַאדאר

 ,ןמפיוק לדוי 'ר לש וזל התמד ותריצי ךרד .םידיסחהו רצחה לש
 ץי'זדוממ לארשי יבר לע ונמזב םיבוהאה םירצויה דחא היהש
 ובצמ .ובר יגוגינל תילקיסומ-תינחור הבריק םיבורק ויה וינוגינו
 | דבוכמ היה .םילילצ יפוריצב קוסעל ודעב עירפה אל השקה ילכלכה
 םהינשבו ,הניגנבו הרותב ,תומלוע ינשב קסע .הרותב ותלודג ללגב
 -יוות תעידי .יברה ינוגינל רתויב הלועמה ןיעמה היה .חילצהו הלע
 ,רסומ"ינוגינ םבור ,םינוגינ רצי ןכ-יפדלע"ףאו ,האלהו ונממ הניגנה
 ןהבש תבשחמ"תכאלמבו ,תובב הנומשו שש ,שמח ינב ,תוגה ידבכ
 ןויערה לע תויבקעב רמושה ןורשכ לעב םהב לפיטש היה רכינ
 םיאבה םיטפשמהו תועונתה עפשב שטשוטי לבל ןוגינה לש יזכרמה
 םינוגינה לש ילארומה יפואהש ,ןכתיי .תוקמעתהו תוחתפתה ירפ םהש
 .השקה ירמחה בצמה לש האצות םג אוה

 דחא ןוגינ רצוי אוהש וילע ורמאו ,תונוטיסב רצוי היה אל

 .וניבה יברה לבא ,השק רבסה היה וינוגינבש ןויערה .םינש שולשל

 ידיסח לש הליפתה"תיבב יאבגכ תריש .וינוגינב קידצה לע ביבח היה

 .השראוב הדראוט בוחרב ץי'זדומ

 ,ןייטשרבליז יבצ לאומש םהרבא תאמ ,"המלש"תראפתה תואלפנ, (1

 .ג"פרת ,בוקרטויפ
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 הארשה לע זמור "ג'זבולאיב, םשה .םינש תורשע תוקידצב 8 ]

 דע ,וילע בבחתנ םשה .ןבלה ףוחה :אוה תינלופמ ומוגרתו ,תיטויפ

 השבכ תוקידצב ותמוק .םודארל ורבע ירחא םג וילע רתיוו אלש

 .בלה תא
 ג'זבולאיבמ ריאי"אגרש יבר ידיסחה קידצה לש ומש תא יכ

 יליעמל רשא בהזה"ינומעפ לש םילבנע לוק וננזאל הלעו --- רוכזנ

 יריישמ .ט"שעבה לש ותומד הלוע וניניעלו ,םינהכח יחרפ לש דרשה

 התשע תוקידצב ותעפוה .םינושארה םיקידצה ילודג לש םיקנעה

 .ורודל לעמ תוניחב המכב הלענו לודג קידצ .ץרמנ םשור

 הז םע םלוא ."שודקה ידוהיה, ובס לש ושרדמ תיבמ אצי אוה

 התכזו .םירחא םיקידצמ הברהב הנוש היה יכ .דחוימ ,ימצע ראשנ

 תונש ,תונורחאה ויתונשב םג .הילא אב הז לודג קידצש ריעה םודאר

 .תססותה היחה תודיסחה לש יח טנמונומכ דמע אוה ,םודארב וירוגמ

 א

 קידצה לאימחרי יבר ןב ,הצבולדישמ (ןושארה) דוד"ןתנ יבר ןב

 ויבא .החסישפמ קחצי בקעי יבר "שודקה ידוהיה., ןב ,החסישפמ

 ,ולצב ופפותסה םידיסח יפלא .ורוד יקידצ ןיב דבכנ םוקמ ספת

 םשה דבוע ,אילפהל ויה ותשירפו ותשודק .רודה יקידצמ םהבו

 .ו"'כרת ןושחרמ 'ז רטפנו ,שפנה תוריסמב

 ,הצבולדישמ חמצ יבר :םהו, וירחא חינה םיקידצ םינב העברא | |

 .ריאי אגרש יברו הלאיבמ קחצי בקעי יבר .קצניקמ סחנפ יבר

 לש ומאש ,םירפסמ םידיסחה .ותוקידצב םהבש לודגה היה ןורחאה

 רהַאי ןייא ןוא ןיז יירד בָאח ךיא : (תידיאב) תרמוא התיה קידצה

 תטלבהל בל ומשש ויהו ...החידב ןיעמ הזב ועמשש ויה .(ריאי)

 הרות דמל ,הצבולדישב ט"צקת תנשב דלונ ריאידאגרש .ריאי םשח

 .(' םינוש םיקידצל עסונ היהו ,םירחא םיקידצ יפמו ויבא ופמ

 ידלונ .בוסאסמ קידצה הקלמש"לאיתוקי יבר תב תא השאל אשנ

 תחא .תונב יתשו הצבולדישמ (ינשה) דוד ןתנ יבר ,דחא ןב ול

 האשינ הינשהו ,שטאקנוממ קידצה אריפש רזעלא"םייח יברל האשינ

 ."םודארמ קידצה,, ץיבוניבר רזעילא ףסוי יבר ויחא ןבל

 יברו ,םיחאה ןיב דוריפ הווהתנ קידצה םהיבא תריטפ ירחא

 הרייע ,שדחדריעב ובשומ עבקו הצבולדיש תא בזע ריאיזאגרש
 ןילימ השש) ג'זבולאיבל ובשומ קיתעה םשמו ,אוואר דיל הנטק

 םיבר םידיסחו ,קידצה לש ומוסריפ םע ןיטינומ הל ראציש (םודארמ

 רבע ג'זבולאיבב הלודגה הפירשה ירחא .קוחרמו בורקמ וילא ורהנ

 וילא רוהנל וכישמה וידיסחו ,הכומסה םודארל ז"סרת תנשב קידצה
 .ותוחקפו ותרות ירבדמ גנעתהלו םודארל

 ויתוכילהב עונצ היהיש ,האווצב ול רסמ ד"נר קידצה ויבא

 שיאכ םסרופמ היה .דואמ דע תכל ענצהב וימי לכ יח אוהו ,ויכרדבו

 רבד לכו ,ןילופ יווצק לכב שדוקה חור לעבכו תועושי לעופו אלפ

 םימש םש שדיק אוהו ,וילא ואיבה הלודג העושיל קוקז היהש השק

 םיעדונה םיקידצהמ םיבר .ארובה ידסחב תואלפנ ותוארהב םיברב

 םימשה ןמש ,םרמאב ,םיטפשמ ינינעב םישקה םירבדה תא וילא וחלש

 ,םיילילפ םיטפשמב החמתה ,ןכאו .הלא םינינעב תעדה תא ול ורסמ

 העושיה לע השעמ םדוק הרומג החטבהב חיטבהש הרק תובר םימעפו

 ומלישש ירחא ודיזבתכב החטבה םימעפל ןתנ ףאו ,אובל הדיתעה

 .הנתהש יאנתה יפל ןוגה םוכס ול.

 ודמעו וילא םיעסונ ויהש תועדונ תולשושמ םיקידצה םיטעמ אל

 "'זוקמ השמ-לאימחרי יבר :םהבו .םבר ינפב םידיסחכ הענכהב וינפל

 ץיבוניבר ןהכה לאקזחי יבר ,ץי'זדוממ ביוט לארשי יבר ,ץינ

 ,הלאיבמ קחצי"בקעי יבר ויחא ,("לאקזחי תסנכ, לעב) קסמודארמ
 ותרות רואמ םינהנו ולצא םירקבמ ויה םיגלפומ םינדמל םינבר ףאו

 .  הנקויד ויזמו

 רש, ראותב "שא יצילמ, ורפסב והנכמ ןרטש םהרבא ברה

 ונתחו ."ורואל וכלה םיברש שודק שיאו ארוהנד אניצוב .,הרותה

 "אדיפסהד ילימ, ורפסב והנכמ שטאקנוממ אריפש רזעלא םייח יבר

 אקימע ,ארוהנד אניצוב הרותה רש םיקלא שיא שודקה ברה, ראותב

 בתכ וירבד ךשמהבו ,"ורואל וכלה םיבר ,אריקי אזרב ,ארימטו

 תמכח לע דומעל רשפאש ףאו ,וחבשב רפסלו ראתל תורשפאב ןיאש

 אטועימ אלא הז ןיא ,סופדב עיפוהש ורפסב ותדובע יכרדו ותרות

 ירמאב הלעהו שדיחש ותמכחמ םיה ןמ אפיטכ טעמכ אטועימד

 ."ובלו וחומב ותרות ישודיח
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 היה םודארב בשישכ ,ותנקז תעל ףא םלואו ,היה םונצו ןטק

 תולילב .בר היה הל הצוחמו םודארב וידיסח רפסמו ,חור אלמ ולוכ

 .ויתוביסמ תא אלימ ןוגינהו .םידיסח דימת אלמ ותיב היה תבש

 ,החסישפמ "שודקה ידוהיה. ובס תובקעב ךלה ותרות שודיח יכרדב

 השורי וז שדוק ךרדו ,םיזמרו תואירטמיג ךרדב שרוד היה אוה ףאש

 וידיסח ינזאב עימשה ותרות ירבד תא .(?לודגה ובסמ ול התיה

 .תועובשה גחו ה"רב הליפתה םדוקו םידעומב ,תודועסדשלש תוביסמב

 ובשישכ ףאו .ךכל םייואר םניאש םישנא ינזאב םעימשהל הצר אל יכ

 אצמנ םאו ,םיבשויה ינפב םדוקמ לכתסה ,ותיבב וינפל ויברוקמ

 ןמאנ היה אוה .וירבד עימשהלמ ענמנ ,יואר וניאש םדא םהיניב

 .םדוקמ רהטהל םיעמושה לעו םעבטב םישודק הרות ירבד יכ ,ותטישל

 האצמנ אל ,םודארב תבשל ג'זבולאיבב הפירשה ירחא קידצה אובב

 דחא תרידב ינמז חרואב בשי אוהו ,ויכרצלו וירוגמל המיאתמ הריד

 ןוכיש םוקמ אצמנ רפסמ םישדח ירחא קרו .םודאר ידבכנמ ,וידיסחמ

 -לטש,) אבצל םיניטקרסק םעפ ושמישש םיתבב ,ריעל ץוחמ, תואנ

 םשו ,ץינ'זוקל ךלמה ךרדב ,ריעהמ דחא רטמוליק קחרמב ,("סנאמ

 .ןנערמו חצ ריווא לש םוקמב ,לודג שרדמ"תיב םיקה

 בשי תחא םעפו .הליפתה ןינעב בושח ןוקיתל ובל םש קידצה

 ללפתמ יתייה יתואירבבו יחוכב היה וליא :רמאו הדעו להק ךותב

 גהנמה ןמ תונשל רשפאה :ויברוקממ דחא ולאש .רוביצבו המכשהב

 םירחאמה ןמ ויה "שודקה ידוהיה. םגו ויתובא םג ירה | הרוסמהו

 ויהש ורבע תורוד ישודקל תומדהל ונל לא :בישה .הליפתה ןמזב

 אלו בוכיע אלל םורמל רשי התלע םתליפתש ,דואמ המר הגרדמב

 תשקבב דחא קידצל דיסח אב םעפש ,רפיס בגאו .םיכאלמ ידיב

 יבר הזיאל :קידצה ולאש .ודעב ללפתהל ושקיבו ,ותרצ תעב םימחר

 דיסחה םא :קידצה ול רמא ."שודקה ידוהי,ל :בישח .עסונ אוה

 ןמז רוחיאב "ידוהי,ה גהנמכ גוהגל אלש האלהו םויהמ וילע לבקי

 ירבדל הנענ ,הרצ תעב היהש תמחמ ,דיסחה .רהמ עשווי -- הליפתה

 היהש ול הארנו ,ונחלוש לע קידצה םנמנתנ רוביד ידכ ךות .קידצה

 ורמא דחא לכיהל אבשכו ,לכיהל לכיהמ םינוילעה תומלועב ךלוה

 דואמ ול קשחתנו ,"ידוהיה. לכיה אוהש ,סנכיל תושר ול ןיאש ול

 עפש תמחמו ,תלדה רוח ךרד וכותל ץיצהו רדח ותוא ךותל ץיצהל

 דמונתמ ץיקהש ירחא .קידצה .ותומ םוי דע וניע התהכ רדחבש רואה

 גהנמהמ רבד םוש הנשי לבל )ל רמאו דיסחל אורקל חלש ,ות

 .(5 ידותיחש ךבר גהנש
 דודהמ ותחפשמ יקידצמ תוישעמ רפסל יאג'זבולאיבה היה בהוא

 .תדובעב בושח םוקמ הספתש ,הניגנ בבוח היה .םימדוקה תור
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 -יעדוי ול ויח הז תחת .הביתה ינפל רבע אלו ןגנמ היה אל ומצעב

 ,(ראיורג) ס'היבוט 'ר קיזייא' ר דיסחה ןייטצהו ,וידיסח ןיב ןגנ

 רמאש ,קידצה יפמ הליהתל וכז וינוגינו ,ולשמ םינוגינ רבחמ היהש
 םלואו ,םימחר ררועמ שדח ןוגינ ,םיניד ררועמ ןשי ןוגינ :וילע

 ...םימחר םיררועמ םהבש םינשיה ףא -- קיזייא 'ר ינוגינ

 ילב ,הצבולדישב ויבא רבק להואב ותחונמ םוקמ תא עבק אוה

 םיקידצ והולאש םעפ אלו ,וייחב ונכשמ םוקמ םג םש עובקל הצרש

 קידצה ונתח תעדלו ,הצבולדישב ותריד תא עבוק וניא המל ,םידיסחו

 ,וימי תוכירא ינפמ ארי יכ ,תדחוימ הנווכ הזב ול התיה שטאקנוממ

 הכו ,תואיצמה םע ומילשה ויעדויל הרורב התיה ותנווכש ירחאו

 ."השעי ויארי ןוצר,ו םינשו םימי ךישמה
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 ,ןיעמכ ויפמ וירבד ועבנ וידיסח ינפב ותרות ירבד עימשהשכ

 ישודיחב הבריה .ונורג ךותמ תרבדמ הניכשה וליאכ ומשרתנ ויעמושו
 השע הזמ הלודגו .ותרות ירבדב הברה ריתסהל היה וכרדש ףא ,הרות

 -לש םיקוספ המכ ןובשח,ב "םינוש םינפואב ,םינינפ ירמאב םרבח,ש

 ידיחי הזב היהו ,שטאקנוממ ונתח תודעכ ,"םימיאתמ וידחי ,םימ
 םיבורקה םידיסחו חת ,וב םיקבדה .בואכמו ילוח וב טלש אל .ורודב

 תבהאו ותונתוונע םג ותלודג םוקמבו .וירבד םעונמ וגנעתה ,וילא

 םע ףאו ,וילא םיאבהמ החא לכ םע וחיש תא וביחרהב ,ובש לארשי

 .לארשי לכ דעב רשוי ץילמ היהו םדעב ללפתהו םבריקש ,ריעה ינב

 בר ןינע ואצמ ויפמ ואציש םיכבוסמה ןוקירטונהו תואירטמיגה

 םא אוצמלו תוושהל םיחרוט ויה דימתש ,םינדמלה םידיסחה לצא

 םימשור ויהש םידיסחהמ ויה םיגחו תותבש"יאצומב .ןוכנ ןובשחה

 ויתורות תא םשר אל ומצע קידצה .םויב ורמאנש ותרות ירבד תא

 ןב םודארמ גרבדלוג לרמשדלאומש יבר היה ירקיעה םשורה .בתכב
 ותנכהו ורודיס תא ופקז ותוכזלו ,ג'זבולאיבמ היעשי"לאיחי יבר

 וירבד ץיפהל קידצה תפיאש תא םייקל ידכ ,סופדל רפס תרוצב

 .הדעו להק ךותב םירוהטה

 לע (ב ,הרותה לע (א :םיקלח ינשב עיפוה "תדע ןרא, ורפס

 -םייח ברה ,ודכנ ידידלע רתוי רחואמ עיפוה ינשה קלחה .(+ םידעומ

 -לאומש 'ר דיסחה תא חבשל ןייצמה ,ץיבוניבר לאיתוקי םולש לארשי

 ודוס יתממ היהש קידצה לש שדוק יבתכ רודיסב עייסש לרמש
 .ויברוקממו

 רוביחב וחוכ קידצה הליג רפסבש תואירטמיגהו ןוקירטונה דבלמ
 .הרמז םנכתש םיקוספ םג וילשמב בליש הניגנ בבוחכו ,םיכלמ ילשמ
 .םייחה ישחרב תולכתסה ןורשכבו ןטייפ לש ןוימדב ןנוחמ היה
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 יבחר לכב תפומ לעבכ םש ול אציו תואלפנ הברה הארה אוה

 ויתפומב שדיק אוה ,ןכאו .תדהמ םיקוחרה םישנא לצא וליפאו ,ןילופ

 ןנוח .תועדב םישפחו םיללובתמ וילא בריק םתועצמאבו םשה תא

 קידצ םרושי אל םירבד הארו ןילבולמ "הזוח,ל המודב הקוחר היארב

 ,םיכבוסמ םירקמ וילא וחלשו ותונוילעב וריכה ןילופ יקידצ .רחא

 .םימש םשל קר םנימיל דמע אוהו

 רסיקה תא וריתכהשכ : םודארמ גרבדלוג לרמש"לאומש 'ר רפיס

 םידוהיה ונל ךא .החמש ץוחב :יברה יל רמא ,ילוקינ ןורחאה יסורה

 םינותעה ירבדלש יברל יתרמאשכ .תונוש תושק תוריזג ונממ תויופצ

 לכל "תניוכז יווש, לע ומצע ידיב םותח "טספינמ, רסיקה איצוה

 רמא ,ישפח חרואב ותנומא תא רוצנל לכוי שיא לכו ,הנידמה יחרזא
 בשחתה דוע ויבא .ויבא לע ותועשרב הלעי דוע אוהש ,יברה יל

 ינפמ םידוהיל תוער תושעל שייבתה םימעפ .השובה שגרב תצק

 ירבד ןכאו .ללכ שייבתי אל הז רסיק וליאו ,"םלועב ורמאי המ.

 הלעמל התלע םידוהיה יפלכ רסיקה לש ותוצירעו ,ומייקתנ יברה
 יברה לדתשה הז םעטמו .םוק ףיסוה אלו לפנ ףוסבלש דע ,רעושמהמ
 וא ,יסורה אבצל סייגתהל ווטצנש םידוהיה יריעצל הברה רוזעל
 .שנועמ ץלחהל םיברל רזעו ,וסיוג רבכש

 לרחא יתבשישכ ,ד"סרת תנשב :םודארמ גרבצנימ ןתנ 'ר רפיס
 -שמתשה .ייחל דואמ וששח יתחפשמ ינבו יתילח ,ביניזאקב יתנותח
 הלחו ,אפורל םודארל יתעסנ .הכורא ולעה אלש ,תונוש תופורתב ית
 ,ירוה ירוגמל אלא ביניזאקל יתרזח אל .השונא יתלחמ יכ ינעידוה
 םעפ .וליעוה אל אפורה תופורת .דואמ ובצעתה ימאו יבא .קסנילדייל
 ןתי יאדוו ,ןוידפ םע אקתפ ול ןתו ג'זבולאיבמ יברל עס :יבא יל רמא
 ארקש ירחא .אקתפ ול יתשגהו יברל דימ יתעסנ .אפרמו הלוגס ףל
 .ביניזאק תוראב לכ ךותל קסנילדיי יממ ךופשל ילעש ,יל רמא הב
 ראב לכבו ,םימ יקובקב 12 קסנילדיימ יתיא יתחקלו ,וירבדכ יתישע
 .ירמגל יתמלחהש דע יל בטוה זאמ .םימ קובקב יתכפש ביניזאקב

 השעמ :יברה לש ויחא ןב ,הצבולדישמ ץיבוניבר חמצ 'ר רפיס
 האצי ותבש ,סיעכהל סרוקיפא ,םודארב דבוכמ ידוהי ןיד-ךרועב
 וחילצה אלו ,תורחא םירעו השראו יאפורל הליבוה .ל"ר התעדמ
 ג'זבולאיבמ יברל תשגל ול ץעי םיידיסחה וידידימ דחא .התואפרל
 םייתניב .ודידי ירבדל געל אוה ךא .הקתפ ול שיגהלו ,םודארב בשיש
 וילע עיפשהל התסינ ד"ועה לש ותנתוח .הערל ותב בצמ ףירחה
 ישנא לע םעפ הרעתסה תבהש ירחא .החלצה אללו ,יברה לא תונפל
 ונוצר םאש ,ול רמא הלה .יברל סנכנו התרצפהל ד"ועה הנענ תיבה
 התיבה תכלל ,ולוקב עומשל וילע המילשו האירב היהת ותבש
 תא רישכהל ,הכ דע םהב שמתשהש הפירטה ילכ לכ תא רובשלו
 ,םוי-םוי ללפתי ומצע ד"ועהו ,בלחו רשבל םידחוימ םילכב תיבה
 גהניו תותלדה לכ לע תוזוזמ עבקי ,תילטב ףטעתיו ןיליפת חיני
 םע וילא בוש אובי םייעובש ירחאו ,םייעובש ךשמב רשכ ידוהיכ
 בושחי לאש ,יברה ,ול רמא הז םע .ה תרזעב הזחיו הלוחה ותב
 ותצעב עמשי םא ,עדויו קוחרמל האור אוה יכ ,ותומרל לכויש
 אל םא

 ריעהו -- יברה רבד תא םייקל שגינ דימו ותיבל ד"ועה בש

 .ההמת םודאר
 ואבש ,םיברה וידידי ד"ועה תיב ינפל ופסאתה םייעובש ירחא

 תבה תא אפריו ורובידב דומעי םנמאה ,תוארלו יברה תיבל ותוולל

 יברה תיבל ותב םע עסנ ד"ועה .הנממ ושאונ טעמכש הלוחה
 דע ,וירבח םע תורכרכ תורשע המכ וירחאו ,הרדהנה ותרכיוכב
 םהל הוויצו ,ותיבל סנכהל םהל ןתנ אל הלה .יברה רצחל ועיגהש
 ,הלוחל יברה שגינ ,תונצילו קוחצ אלמ םהיפ םהו ,רצחב ןיתמהל

 תישאר ,הוויצו ,הב סנכנ "קוביד,ש רמא דימו ,הפוצרפב לכתסה
 .םהילולעתו םיצצולצמה יעשפ תא יבמופב רפסל קובידה לע ,לכ

 םהו ,םיחכונהמ דחא לכ לש םהיעשפ תא תונמל ליחתה קובידה

 שרד יברה תב םע ד"ועה ראשנש דע ,השובמ םשפנ לע וחרב

 .התואירבבו הפוגב העיגפ אלל ,תבה ןמ תאצל קובידהמ עיגפמב

 ץירמה יברה ."הפוגב רשאמ רחא םוקמ ול ןיא, .בריס קובידה

 ךשמב שידק רמאי יברהש ,תוחנה שקבל ליחתה קובידה .ותעיבתב

 היעשפ םימוצעש ,ונעטב בריס יברה .ויעשפ ןוקיתל תועובש המכ
 קובידה הנענ ףוסבל .לובסל ךישמהל וילעו הפורת ול ןיא העש יפלו

 האירב היבא םע םשמ הכלה איהו ,העיגפ אלל תבה ףוגמ אציו

 ...הוולשו

 ןבואר ,ריעה ירישעמ דחאו ,םודארב םיבר תחישל היה רבדה
 בהלנ דיסחלו הבושת-לעבל זאמ השענ ,תועדב ישפח היהש ,ןמרקב
 זאמו .ורישכהו ותיב תא רהיט אוה ףא ,ורבח ,ד"ועכו .יברה לש

 יברה תומבו ,םייריש ולצא לכאו יברה תיבב יונפה ונמז תא הליב

 גתוגמט םש ,הצבולדיש דע ריעהמ ןילימ השש והווילש ןיברוקממ היה

= 



 דע קהבומ דיסח ראשנו ,הצבולדישמ ןושארה ד"נר ויבא להואב

 .םיברמ דחא ."הבושתב רזוח, לש למסל היה ןמרקב ןבואר .ותומ

 ,רבדלדוי 'רב ביבא-לתב שגפנ םינש המכ ינפלש ,חמצ 'ר רפיסו

 תודותש ,ול רפיס הלהו ,הצבולדישמ השא אשנש יאמודאר טייח

 ,התלח םודארב וירוגמ תעב .םויה דע ותשא היח יברה ודודל

 ול רצב .ןטרסה תלחמב התקלש םרמאב ,הייחמ ושאונ םיאפורהו

 חקיו ותיבל ךלי םא ,המילש האופר ול חיטבה אוהו יברל הנפ

 השאה תא סופתל ול ורזעיש ,חוכ ילעב םידחא םישנא ותרזעל

 הטממ הקירז ךות הכפהלו הילגרבו השארב התטמב תבכושה הלוחה

 רבדכ השע אוה .התלחממ םילחת הז רחאו ,םימעפ שולש הרזחו הטמל

 םהמ האציו היעצפ וחתפנ ,הקרזנש תישילשה םעפה ירחאו ,יברה
 .םויה דע היח איהו ,התלחממ המילחה הז ירחאו ,הלגומ

 ותריטפו ותלחמ 5

 ,וירוסי לע גילבה ךא ,םישוחיממ לבס ,אירב ףוגב ןנוח אל יברה
 ,דואמ שלחנו םיקרוע תודייתסהב הלחשכ ,תונורחאה ויתונשב םגו
 .ותשלוח בורמ רובידה וילע היה השקש ףא ,תונלבסב וילח אשנ
 תויכבב והוררוע ותיב ינב .דואמ חנתיאו דגניא ירדנ-לכ לילב םעפו
 םינכומ רבכ םש יכ ,ורמאב ,ול חינהל םשקיב אוהו ,תוחפתהו

 לפאו לפש םלועב ומצע עגיל דוע ול המלו ,ןדע-ןג תורצוא וליבשב

 שטאקנוממ קידצה ונתח ירבדלו ,אפרתנ הליל ותואב דוע ,ןכאו ?הז
 .םיברה תבוטל ותדובע דעב תובר םינש ול ופיסוה

 תיבב לדגש ,ביבא-לתב בשויה ,ץיבוניבר חמצ 'ר ,ויחא ןב
 הצבולדישמ םעפ אב ,תקדצה ותדוד תריטפ ירחאש ,רפסמ ,יברה ודוד
 ןשי יברה .ותיבב ןולל ול עיצה דואמ ובבחש יברה ודודו ,םודארל
 ילד דמע ותטמ דיל .תואקמזופבו ןטק"תילטב ,םינותחת םיסנכמב
 לטנו ותטיממ דרי םיעגר המכ לכו ,םידי תליטנל ילכו םימ םע
 וז המשנל .םירטפנ תומשנ ןוקיתב קסוע ועמש הלילה לכ וידי
 היה ןכ .רוזעל חיטבה תרחא המשנלו ,ךל רוזעל לוכי ינניא :רמא
 ,דחפ בורמ הלילה לכ ןשי אל קודצ 'ר .הלילה לכ ןתא חחושמ
 ןושיל קידצה ילודיש ףא לע ,ריעב ןל היה ןכ ירחא וירוקיבבו
 .המואמ ול הנישעת אל תומשנהשו ,דחפ לכ אלל ולצא

 ותלחמ ימיב םג .םיקרועה תודייתסהמ ,ליעל רומאכ ,הלח יברה

 השקש ,וזכ תובהלתהב ונחלוש לע הרות ישודיח רמא תודועסדשלשבו
 לשמ ,םירבדה ואצי תנכוסמ הלחמב הלוח שיא יפמש ןימאהל היה
 אלו ,יתיצמת חרואב רביד ותלחמ תונשב .הלחמה וב הטלש אל
 .תוכיראב

 ךימי רפסמ תא, קוספב ויתונש זמרו ,קידצה יח םינש ביע
 שיגרה הז ליגל עיגהש ןויכמו .ב"ע הירטמיגב א"למא -- "אלמא
 דואמ וילא ורשקתה םודאר ידיסח .הבווקה ותוקלתסה יעגרב
 ג": םויב .וקספ אל ונועמב םהירוקיב .םהילע התשק ותדירפו
 דסח ילמוג השעמ ישנאו םידיסחו ,ומלועל קלתסנ א"ערת ןויסב
 .הצבולדיש דע ןילימ השיש ךרד והווילו ותטימ רחא וכלה םיפלאל
 ןמטסיירט ברה חצ"נ רדסה לעו ,היוולב ףתתשהל קוחרמ ואב םיקידצ

 בותכל ובריה םינותעה .זדולב ברכ ןהכל ךכ רחא רבעש םודארמ
 דפסה וילע םסריפ שטאקנוממ אריפש רזעלא םייח יבר ונתח .וילע
 םידיסחה הנחמב לבאהו ,סופדב עיפוהש "אדיפסהד ילימ, רמאמב

 ללהוא,ב הצבולדישב ןמטנ .לודג היה םודארב תידרחה תודהיבו

 ומוקמ אלממכו ,ותאווצל םאתהב ,(ןושארה) דוד ןתנ יבר ויבא

 רומש ג'זבילאיבמ קידצה לש ורכז .דוד ןתנ יבר ודיחי ונב הנמתנ

 םויה דעו ,ןילופב האושה ןמ ולצינש םודאר יאצוי םידוהיה ברקב
 .ויתפומו הרותב ותלודג ,ותוישיא לע רפסל םיברמ

 םיינרות תע"יבתכבו םירפסב םירכינ יאג'זבולאיבה לש וימושיר

 ירמא, רפסב ומכ ,ומשב םירקי םינינפו הרותי"ירבד םיאבומ םהבש

 ,בוסירופמ ןנחלא ירוא עשוהי יברל םידעומהו הרותה לע "העושי
 יברה לש וסיגל "המלש תיב,, ,"ידוהיה תואלפנ., ,"ידוהיה תראפת,ב

 ?ראבה, ינרותה ןוחריה תונוילגב ןכו ,שטאקנוממ אריפש המלש

 ,(תודיסחה ירודמב) ץשומאזמ גנילדירפ שריה"יבצ ברה תכירעב
 .(דועו ,שידק םיק ץעויל "שדוק יפרש חיש,ב

 יחא דכנ) הלאיבמ ר"ומדאה ,ויבורקמ המכ םיאצמנ לארשיב
 ץיבוניבר חמצ יבר ,וינבו (הלאיבמ קחצי בקעי יבר יאג'זבולאיבה

 תא שדחמ איצוהל דמועה הצבולדישמ דודיןתנ יבר ,קידצה יחא ןב

 ידוד רכז תא חיצנהלו ,םירפסה קושמ לזאש "תודע ןורא,. ודוד רפס

 .וינינו וידכנ ופסינ האושבש רחאמ ,ותרות ירבדו ורפס תצפהב

 בס,ה לע דיעמ ינירה :רמוא היה ץישודארמ דוד יבר קידצה לע (1

 .םיתמ תויחהל לוכי היהש ץישודארמ "שודקה

 ץיבוניבר ןהכה המלש יברל "המלש תראפת, רפסב ראובמכ (2

 .ערוצמ פ"ר ,קסמודארמ

 -רטויפ ,שידק םיק ץעוי תאמ ,65--64 דומע ,"ידוהיה תואלפע

 .ט"סרת ,בוק

 ריאיזאגרש ברה תאמ ,הרות ישמוח השימח לע "תודע ןורא, רפס 4

 ,הצבולדישמ ד"נר רבחמה ןב י"ע רואל אצי ,ג'זבולאיבמ קידצה ץיבוניבר

 קלח :םידומע 150 -- ארקיו ,תומש תישארב : ןושאר קלח ,ו'ערת ,השראו

 'מע 86 ,ו"ערת ,השראו ,רבחמה ןב ידיזלע כ"ג -- םירבד ,רבדמב :ינש

 לארשי םייח ברה ,קידצה דכנ ידיזלע רואל אצי "םידעומ, לע ינשה קלחה

 .ב"פרת ,"בהז רז, הרות יטוקיל ףוריצב ,ץיבוניבר לאיתוקי םולש

 ידכנמ) םילשורימ ץיבוקרפ דוד ברהל דחוימב תודוהל םוקמה ןאכו 5

 קידצה לע םיטרפה בור יל רוסמל ובוטב ליאוהש ,("שודקה ידוהיה,

 .תיפרגוילביב המישר ףוריצב ג'זבולאיבמ

 הצבולדישמ ץיבוניבר (ינשה) דודדןתנ יבר ונב

 היה ,ג'זבולאיבמ ריאידאגרש יבר לש ודיחי ונב ,דוד-ןתנ יב ר
 ג/זבולאיבב הלודגה הפירשה ירחאו ,קידצה ויבא לש ןמאנה והוולט

 .דחי ותא בשוי היה ויבא ייח ימי לכ .םודארל ויבא םע דחי רבע
 תרכינ התיה ותעפשהו תונוש תויוחילש ומוקמב אלימ וייחב דועו
 ,לודג םכח דימלת היה .םודארב לארשי תדעבו ויבא ידיסח ןיב
 אל .הרותב םילודג םימכחו םידמלמ יפמו ויבא יפמ וירוענב דמל
 קידצה ןואגה ברה, ראותב שטאקנוממ קידצה וסיג וריתכמ ידכב
 -בולדיש לש ד"בארל לבקתנש ,(""םירעשב עדונ םירה רקועו יניס
 לצב םיפפותסמל ר"ומדאל היה ףאו ,ויבא תוקלתסה ירחא דימ הצ
 ןכו .תור"ומדאה תרטעו תונברה תרטע :תורטע יתש אשנו ,ויבא
 םיבישקמ םירבח םהינש ויה ותורענבש ,וסיג לש ודפסהב םיארוק ונא
 ויבא םשב םתוח היה .אתווצב הרות םידמול ויהו קידצה םהיבא לוקל
 ,"סימכ םעטמ,, ןהילע ותמיתח ןתנ אל םלועמש ,םירפסל תוכמסה לע
 .תימכסהב םותחה לע אב אל הצבולדישמ (ןושארה) ד"נר ויבא םגו

 טקלמל רסמ אוהש ודיעהב ,ומוקמ"אלממו ונב ד"נר םתח הז םוקמב
 .תרמשמל ולצא םיחנומ ויהש "ידוהיה., ובסמ םירמאמ המכ

 לבא ,ויתורות ישודיח תא ומצעב בתכ אל ג'זבולאיבמ קידצה

 ונב ידיב העצוב וז ותלאשמו ,רפס תרוצב םאיצוהל ותלאשמ עיבה

 המותח המדקהה ."תודע ןורא, רפסל המדקה ירבד םידקהש ,ד"נר

 תמחלמ עצמאב ,רמולכ ,"ו"ערת לולאב ו"ט.  ךיראתב ודי תמיתחב

 ירבד המכ איבה הז דבלמ .ויבא תריטפ ירחא ,הנושארה םלועה
 .ומצע לשמ הרות

 רטפנ .דומלתב םירועיש הפזלעב דמילו רוהנ-יגס היה ותונקזב

 ןורא, רפסה תא חינהל שקיב ותאווצבו ,הנושארה םלועה תמחלמב

- 



 תא קיזחהל איה הלודג הלוגסש ,רמאו ,ורבקל דע ותטימ לע "תודע

 םירפסה ינשמ דחא היה הז רפס .תונוש תוניחבמ תיבב הזה רפסה
 ,הנליוב ד"בארו ןואגה לש ונחלוש לע דימת םיחנומ ויהש םיידיסחה

 .יקסנזדורג רזוע םייח יבר

 ירפסב רכזנ ומשו ,הרות-ישודיח םשו הפ םסרפל בהא ד"נר

 םירבדו-ןיד ומשב אבומ תודיסחה ירפסמ דחאב .םינוש תודיסח
 .הלרע לש גורתא ןינעב

 בר ןינע הליגו הניגנ בבוח היה הרותב הברה ותעידי םע

 תוניעמל הנש-הנש עסונ היהשכו ,ויבא ןחלוש לע תורימזה תרישב

 איבמ היה (הירטסואב) דבסנצנהפו דבנירמ ,דבסלרקב הצחרה

 לדתשה .םיחרואל םיחותפה דמח"ינגב םעמשש יפכמ םישדח םינוגינ

 םינוגינה יאלמ שודיחב ול ורזעש ןגנ-יעדוי ויבא ידיסח גוחל ברקל

 םיענ לוק ולוקו ,דומעה ינפל ללפתמ היה ומצע אוה .םשרדמ"תיבב

 ועמשו תפומ לעב היה .אלפומ ןגנמ ומצעבו םינוגינ רבחמ ,תורימז

 ת"רטע תנשב וימי ימדב רטפנו םימי ךיראה אל .תצקמב עדונ

 יבר ,וסיג .ויבא תריטפ ירחא םינש הנומש ,הצבולדישב (ט"ערת)

 יכ ,ושיגדהב ,"אדיפסהד ילימ,, וסרטנוקב ודיפסה אריפש רזעלא םייח

 תור"ומדאבו תונברב ןהכל ורבע ירחא ףא ."חאכ ערכ, ול היה

 םידיסחו םידידי ול ויה הבש .,םודארב רקבל הבריה הצבולדישב
 .םינש רפסמ הליב הב וז ריעב הרשקנ ושפנ יכ ,םיבר

 ,לאיתוקי םולש לארשי םייח 'ר ונב אלימ תוקידצב ומוקמ תא

 תפש,ה ןב רתלא לאלצב השמ 'ר לש ןושאר גוויזב ונתח היהש

 ינשה קלחה תא סופדב איצוהש אוהו ,הצבולדישב בשיו ,רוגמ "תמא

 ץפחכ רפסה תספדה תא םילשהו ,םידעומה לע "תודע ןורא, לש

 ריעה שוביכ םעו ,הצבולדישב ןורחאה קידצה היה .ויבאו לודגה ובס
 .ריעה ידוהי םע דחי גרהנ םיצאנה ידיב

 ונתאמ וכלהש תכל יביטמ השולש לע "אדיפסהד ילימ, רמאמ (6

 "וכו ןואפקו תורקי רוא םסרופמה שודקה ברה וניבר ז"וד םהב ,תוחונמל

 ןורא, מ"עב) ג'זבולאיבמ ה"הלצז ריאידאגרש ר"רהומ הליהת הימוד ול

 דודדןתנ ר"רהומ םסרופמה צ"הגה ברה ב"ש ה"ח ונב תודוא לע םגו ("תדע

 שטאקנומ ק"דבא ,אריפש רזעלא םייח יבר תאמ הצבולדיש ק"דבא ה"הלצז

 .מע 25 ,ב"פרת ,הבאלסיטארב תולילגהו

 "םודארמ קידצה,, ץיבוניבר רזעילא"ףסוי יבר

 חור וסינכהש ,םיקידצ השימח עבק תבישי הב ובשי םודאר

 יבר קידצה לש וכרד התיה הלק אל .ריעבש תודיסחב רב
 לא ועיגה דע םילוגליג המכ וילע ורבעש ,ץיבוניבר רזעילא"ףסוי

 הבש קידצה ויבא לרוגמ ריע ,קצניקמ ועסמ תעשמ .םודארב הלחנה
 דימת הלעה ונברק תא םרב .תונחת"תונחת השוע היה ,ךנוחו דלונ
 תיבב ובשומ עבק םודארב .קזח הנומא שגרו שדוק תדרח ךותמ
 ןרק 2 הדלוטיו בוחרל רבע םשמו ,הנרובס בוחרב רשא רגנימיוב
 םידיסחו ,חוורמ שרדמ"תיב ותיבב ול היה םשש ,23 הקסלבול בוחר
 -סהש םידיסחו םירקבמ דימת המה ותיב .ללפתהל וילא םיאב ויה

 .ולצב ופפות
 חקולו יאג'זבולאיבה קידצה יחא ,קצניקמ קידצה סחנפ יבר ןב

 יפמ וירוענב דמל ,לודג םכח"דימלת היה .האל"היספ תינברה ותב

 ,"באוי תקלח, ידי-לע תונברל ךמסוה ,ושרדמ"תיבבו קידצה ויבא
 ברכ ודיקפת תארקל םיבוט םישעמבו תובוט תודימב ןנוכתהו

 םודארל ץלֶאק ןיב תנכושה הרייע ,קצוחנווב בר היה הליחת .קידצו

 ויחאל ה'צ'הנח ותב תא אישהש ירחאו ,(םודארמ מ"ק םישולשכ)
 לע ותוכזל רתיו ,(ותשאל דוד היהש) יבצ אגרש םייח 'ר ריעצה

 ,הכומסה ןישטדיב הרייעה תא ותונברל ופריצ ףאו קצוחנווב תונברה

 ,(םודארמ מ"ק 28-כ) קינב'זריו הרייעב תבשל רבע רזעילא ףסוי יברו

 ברל רתכוה ןויצנב 'ר ונבש ירחא .םידיסח תדע שארב דמע םשש

 תפוקתב הז היה .םודארב תבשל רבעו םוקמה לע רתיו קינב'זריווב

 .תור"ומדאב גהנ םשו ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ולצא םיללפתמ ויהו ,םיניינמ השש"השימחכ ול ויה ושרדמ"תיבב
 תודועסל .ריעל ץוחמ םג םידיסח וילא םיאב ויה םיגחל .תותבשב

 לע הרות ירבד רמוא היה הדועס לכבו ,םיבר םיאב ויה תבשה

 היה אקודו ,רתויב םימסרופמה םיקידצה ןמ היה אל .ןחלושה

 םעפמ גהנ אוה .םלועב דה ןהל הנענ אלש אלא ."תועושי לעופ,

 ,רישהו ןוגינה ךרדב ומצע טילבהל ילב ,הביתה ינפל ללפתהל םעפל

 םידקוש ויהש םינגנמ םידיסח ול ויה לבא .הפי םהב טלש אלש

 םא ,ןוגינה הדשב גזמה רסחי אלש וגאדו הליפתב ןוגינה תנקתל

 יעצמא שמיש ןוגינה ירה .םהלשמ םירוביחב םאו ץוח"ינוגינ דומילב
 .םיקידצה תורצח לכב תודיסחה תדובעב זא בושח

 שארב המדקה בותכל ןוכנל האר ג'זבולאיבמ קידצה ןתח רותב
 םגו) ויחא תמדקה האב וירחאו ,"תודע ןורא, רפסה לש ינשה קלחה

 ואב םהינשו ,ןישטדיבו קצוחנוו ד"בא יבצ אגרש םייח ברה (ונתח
 .ב"פרת לולאב ירישעב רפסב םותחה לע

 ויבא םע בשי הידידי 'ר ונב .ול ויה תחא תבו םינב השולש

 דבכנ שיא ,דחא ןבו קינב'זריווב בר ןהכ ןויצנב 'ר .םודארב קידצה

 האושב .םייח 'ר ויחאל האושנ התיה הנח תבה .השראוב בשי ,דמחנו
 .קידצה לש וערז לכ ופסנ

 ,םיצאנה ידידלע ריעה שוביכו הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 .והושפיח םיצאנה יכ ,םוליעב המ-ןמז תויחל ה/לסוי 'ר יברה חילצה

 ,"תויצקא,ה תחאבו תוקמחתהה וילע התשק רוצמה קודיה םע ךא
 והוחצר םשו ץנָאפ לש ןגל םינמרגה ותוא וליבוה ,1942 טסוגואב
 .הרהטבו השודקב ותמשנ האצישכ ותומב היה םינומש ןב .רק םדב

 .מ ידיב רבוחש ,רפושב השעמ לע רישו רופיס וילע שי
 .(האושה רודמ -- 'ע) לואשיבא

 םודאר-הצבורטסוא-קספיל תוקידצ .ג

 איה -- םודארב ולעפש םישיאה תרושב תוטלובה תויומדה תח
 המכ םודארב בשיש "הצבורטסואמ קידצה, לש ותומד קפס אלל

 ןב היה ,תודיסחה ייחב תרעסנ הלילע וייח תשרפו ,םינש תורשע
 וז תלשוש העטנ םיזרא השולש .ותחפשמ יר"ומדאל ישילשה רודה

 אל החיתורודל וז תלשוש .תורוד השולש ךשמב תודיסחה םרכב
 "תומישהה םשור, לש ותריטפ זאמ .תודיסחה תורפסב דחוימב הרכזנ
 אל ,"וישרודו רוד, לעב קצוריסמ ןיטשנוול ףסוי יבר עדונה ברה
 וליפאו ,םהידימלתו םיקידצה םושירב ךישממו םוקמ אלממ אצמנ
 .ןטק אל רפסמב ועיפוהש םידיסחה ירפס םושירב

 קספילמ רמירפ חספ שיבייל הדוהי יבר א

 וירוגמ תומוקמ הל ומדקש ףא ,קספיל ריעה םש לע ארקנ אוה
 .םודארמ מ"ק 32 קחרמב תנכוש קספיל .לודג-ףופיסויבו ןילווזב

 םיצע ופעתסה ונממו ,וז תלשושל הנושארה הניפה"ןבא הריש אוהו
 .םיאשינו םימר

 ילהאב דדובתה ותודלימו ,םילודגה ורוד יקידצ לש םדימלת היה
 ובר -- "םימשל רוא, לעב) אטפאמ ל'ריאמ יבר ,ןילבולמ הזוח,ה
 "'זוקמ העירב םיקילא השמ יבר ,החסישפמ לאימחרי יבר ,(קהבומה
 ועיפשה םהו ,זלבמ םולש 'רו ץינלגוממ לאיחי ריאמ םייח 'ר ,ץינ
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 יקידצו ,שדוקהדחור לעב .רודה קידצל השענש דע םשדק דוהמ וילע

 .וחבשב ובריה רודה

 רסוחמ שממ היה ,ןילווז ריעב בשוי היהשכ ,וירוענ תונשב

 רוא תואלמ ויה וינפו ונוחטבמו ותדובעמ הטס אל תאז לכבו .םחל

 לכב ץרענו הדעה לכ לע דבוכמ היהו ףוסיזויל רבע ןילווזמ .החמשו

 ול אצמ יכ היה המדנו ,הרותב וידומילבו ותדובעב ךישמה  .הביבסה

 ןאכמ .לרוגה ץפח ןכ אל ךא .םיינחורה ויכרצל םיאתמ החונמ םוקמ

 תרטע ול ופיסוה ןמזה ךשמבו תונברב ןהיכ םש .קספילל רבע

 רמא ,ותבשב תבש ידמו ,וילא םירהונ ויה םידיסח תואמ .תוקידצה

 .תואלפנ השועו שדוקה-חור לעבכ םש ול אצי דוחיבו .הרות םהינפל

 יניעב ונרק הלע ויתפומ לגרל .ודי לע ועשונ םינב יכושח תואמ

 .תפומ האריש ילב וילא אבש שיא היה אלש טעמכ יכ וורוד יקידצ
 ועשונו העושיל םיקוקז ויהש םישנא וילא םיחלוש ויה םיבר םיקידצ

 .ודי לע

 יבר םהבו ,ותלודגב וריכהש ורוד יקידצ יניעב היה ביבח ללכב

 "מ"ירה ישודיח, לעב ריאמ"קחצי יברו הקרוומ קידצה לדנמ"םחנמ

 קידצה תא ברל םהילע לבקל הצירג ישנא ינפב ץילמהש אוהו .רוגמ

 ;םודארמ רגיצנד ברה לש ונקז ויבא ,רדנסכלאמ רגיצנד לאיחי 'ר

 תותבשב הרות ישודיח הברה שדיח .ןישטרוט ריעב ד"באר זא היהש

 .םינוש םירפסב םיאבומ םהו ,סופדב רפס וירחא ריאשהל ילב ,םיגחו

 'ר ינפב הער ותביד ואיצוהש םינישלמ םיאנקמ לבס ,בגא

 -- :קידצה ולאש ולצא וירוקבמ דחאב .ץינלגוממ לאיחי ריאמ םייח

 תא : לודג לוקב הנע אוהו ?ינפב ךילע םיזיעלמה ינפמ ששוח ךניא

 .ותומב היה שולשו םישש ןב .ארי ינא םשה

 הצבורטסואמ קידצה רמירפ לאימחרי יבו -.ב

 דמל ,ד"צקת תנשב קספילמ קידצה ויבאל דלונ לאימחרי יבר
 המלש-קחצי יבר תב תא אשנ .האריו הרותב ויבא לצא ךנחתנו

 .דיגמה ןב ,ץינ'זוקמ הל'השמ יבר לש ונתח היהש בוחיליזמ קידצה

 .ארקנ הזה םוקמה םש לעו ,הצבורטסואב תבשל רבע וימי ףוסב

 הל האבש ,תיתחפשמ השורי ןיעכ וילא הרבע רמזלו ןוגינל ותקיז

 ,קספילמ יברה ויבא לצא דוע .וידימלתו ןילבולמ הזוחהמ הרוסמב

 העיבהב ,ויעמוש שפנ תא הדיערהש הכז הליפת ןיעמ ןוגינ לכ היה

 ויתורות ירבד עימשמ היה .לארשי תורצו לארשי תולג רעצ תא

 ואצמ וידכנ .תודיסח ירפסב םשו הפ םיאבומ םתצקו ,וידיסח ינזאב

 .יוליג ידיל םתוא ולעהו וישודיחב ןינע

 םדוק םינורחאה ויעגרב .ט"סרת תועובשב הצבורטסואב רטפנ

 עיגהשכו ,'וכו םימלוע יחל הנומאהו תרדאה.. רמזל ליחתה ותריטפ

 ,הרהטבו השודקב ותמשנ האצי "םימלוע יחל רהוטהו סכטה,ל

 .הצבורטסואב דובכ ותחונמו

 ."םודארמ קידצה , רמירפ העירב םיקילא השמ יבר  .ג

 םתא אבו ץינ'זוק תיב יקידצ תא דואמ בביח לאימחרי יבר ויבא

 דיגמה לש לודגה ונב םשב ונב תא ארק הביח תואלו ,ןותיח תירבב

 אלמה ומש תא םתח םיתע ,השמ יבר .הברה םירפס רביחש ץינ'זוקמ

 עדי אוה ךא .ותוכירא ללגב ילוא ,דבלב "השמ,, םשב םצמטצה םיתעו

 ויריענב .הריתי הטלבהב וריכזהו ץינ'זוקמ דיגמל וסוחי תא ךירעהל

 תנשב דלונ .תורודדתב תרוסמה תריוואב הלבמו ץינ'זוקב רקבמ היה

 היה אוה ףא .וירוענ ימיב רבכ ותוחקפבו וצרמב טלבתה .ז"לרת

 תונושה תוטישה לע דומעלו ןנובתהל ,םיקידצ תורצחל עוסנל הברמ

 ותוהז תא םילעהל לדתשה הז םעו ,דמלל ידכ דומלל ,תודיסחב

 .תינחורה

 ויבא תוקידצב ךישמהל השמ 'ר הצר אל המ םושמ עודי אל

 יולה לאיחי ריאמ יבר לש םתוקידצ םושמ ילוא .הצבורטסואב
 תוקידצה דוס תא עדי אוה .הצבורטסואמ ברהו ןואגה ,קוטשלה
 לארשי תבהא לש דוסיה .םינורחאה תורודב הרהוזמ הברה הדביאש

 תוקידצב םיבר הילע ינב ויה אל ףאו .תלשוש לכב ופקתב ראשנ

 םיטושפ םע"ינומה ומה םהיתורצחו םיקידצל םישרודה ובר ,םדוקמכ

 תודחא םינש ,השמ יבר טילחה הבורמ תעד לוקיש ירחא .םילבוסו

 = רכש .ב"סרת תנשב הז היה .םודארב ובשומ עובקל ,ויבא תריטפ ירחא

 גהונ ליחתהו 12 הקסבוקארק"-וראטס בוחרב שרדמ"תיב םע הריד
 .תוקידצב

 ךישממ תויהל וילע יכ ,אצמ .תודיסחב רבד שדחל אב אל אוה

 דכנכו ,וז תראופמ היטסנידל דכנכ ,ץינ'זוק תודיסח לש תרוסמה

 השדח הטיש רצי אלו םיקידצ עזגמ אצי אלש רקספיל חספ יברל

 רכינ לדבה היהו .תינילבולה תודיסחה וקב ךישמה אלא ,תודיסחב

 התרוסמ יכ וששח וללה .םינורחאה ץינ'זוק תיב יקידצ ןיבל וניב

 ךא ,תרוסמה לע ופיסוהו הרגישה לא ברקתהל הלולע ץינ'זוק לש

 .הילע רומשלו תירוקמה תרוסמל ברקתהל לדתשה השמ 'ר

 םינמואל םינפ ריבסה דוחיב .שפנ לכל הווש ,יממע יבר היה

 ישרדמ"תיבב תונחלוש להינ ,תובוט תוצעב םכירדה ."ךמע,, ינבלו

 םג ומע חחושל םיענ היה .הביבסה ינבו ריעהמ וידיסח ויה םיברו

 בבחתה .ידוהיה בוחרב התיבש ונקש "תושדחה תורימז,ה ינינע לע

 ובריה םישנה יכ ,"םישנה לש יברה,, םשב והוניכש ויהו ,םינמואה לע

 תותובעב וידיסח וילא וכשמנ ללכבו .ויתולוגסו ויתוצעב לוגדל

 תריווא .ותעפשה הריבגה ורצחב הררשש תיממעה הריוואה .הבהא

 הנימב תדחוימ תומימח לש הריווא .ותיבב הפחר לארשי תבהא

 -יחרא םתסו םידורמ םיינע ,םיטושפ םישנא ודכלתנ וביבס .היפאבו

 תבש לכב ואב "ויתונחלוש,ל .גג תרוק םבר לצא ואצמ לוכה .יחרפ

 ייתורותל .תיבה תריוואב םמחתהל וברהש םידיסח"אל םג דעומו

 וירבדל תוושל עדי אוה .תחאכ ןתוקמעו ןתוטשפ ללגב ןיטינומ ואצי
 בלב רידחהל חילצה וז ךרדבו ,הבוט-חורו תירסומ ,תיממע הרוצ

 ברקל עדי .תידיסחה תובהלתהה תאו הטושפה הנומאה תא וידיסח
 .הכר ןושלב לארשימ שפנ לכ

 םכח-דימלת ,וינבמ דחא .השמ 'ר לע םג חספ אל השקה לרוגה

 ,רתוי לודגה ןבה .19718 ןב ,ריעצ ליגב וייחב וילע תמ ,ןורשכ לעבו

 להינו רדנסכלא יקידצ תיבמ השא אשנ ,ךלמילא לארשי ברה

 ינתח .תונב המכ ול ודלונ הנושארה ותשאמ .זדול תביבסב תוקידצ

 דחי ותא בשי ,ותחפשמ בורק םג היהש גרבדלוג לכימ לאיחי ברה

 יולימב ול רזעו וייחב דוע ונתוח םוקמ תא אלימש אוהו ,םודארב

 השע אוה .םירפסב תומכסה לע יברה ונתוח םשב םתוח היה .ודיקפת

 םיזונג ויהש לאימחרי יבר ונבו יאקספילה חספ יבר יבתכל םוסריפ

 ירפסב םשו הפ םרכז הלע ול תודותו ,השמ 'ר לש ויבתכ רצואב

 .םידיסחה ינדמל ברקב תמייוסמ בל-תמושת וררוע ףאו תודיסח

 .ותחפשמ ינב םע ,1942 טסוגוא .םודארב "תויצקא,ה תחאב הפסנ

 הינשה םלועה תמחלמל ךומס הרטפנ .בל"תבוטו תיחקפ ,תינברה

 .םודארב התרובקו

 זלב יקידצמ רצנ -- םודארמ קידצ

 ובשומ עבקש "ץינ'זוקמ קידצה, חקור ךלמילא"רזעלא יב

 ,ותולדגב טלבש ,ריעב תואלפומה תויומדהמ היה --ר

 היה וסוחי .הליהתל אשינו וידיסח תואמ יפב טטרב רכזוה ומשו

 תינברה תורפסב םיעדונו םיראופמ םיקידצו םינואג םינבר עזגמ
 .תידיסחהו

 ,זלבמ (ז"טרת--ט"לקת) חקור םולש יבר אוה תלשושה דסיימ

 דמעו "הזוח,ה לש וידימלתמ ,דורבמ חקור רזעילא 'ר לש ונב



 תודהי ישארמ היה הנש םיעברא ךשמב .ץינ'זוקמ דיגמה םע רשקב

 .לארשיל זלב זכרמ רבע ףוסבלו ,היצילג

 רטפנ .בורוקמ קידצה -- חקור השמ 'ר וינבבש ישילשה

 .ג"לרת ןסינב

 -הלרפ תא כ"רת תנשב אשנ ,ץינ'זוקמ חקור הקלמש 'ר ,ונב

 םלועה תמחלמב .ןאכ בשייתהו ץינ'זוקמ קידצה רזעלא יבר תב ,הכלמ
 טלמנ הידוהימ קלחו ,םינמרגה ידיילע ריעה הצצפוה הנושארה

 'ר ,ונב םשארבו ותחפשמ ינב םע הקלמש 'ר םללכבו ,םודארל

 הקלמש 'ר קלתסנ ריעב הבישי ישדח המכ רחאל .ךלמילא"רזעילא

 רטפנ .םש וגוסמ ןושאר ,"להוא, ול םקוה ןימלעה תיבבו ,ומלועל

 .םיעבשמ הלעמל ליגב ,ה"ערתב

 ,ץינ'זוקו זלב תולשושה ידסיימ דכנ ,ךלמילא-רזעילא 'ר ברה

 יבד אנתה היה אוה .1914 ףוסב ץינ'זוק ידוהי שוריג םע םודארל אב

 ."םולש רהנ. רפס רבחמ ,ןישולאקמ קידצה םולשדריאמ יבר האישנ

 ול השיחה הרצב הרזע .םודארל ועיגהב ובצמ היה רמו ער

 ץינ'זוקמ טילפה יברל הרסמש ,ןד לזייר םודארמ הבידנה השאה

 .ויכרצ לכ תא ול הקפיסו ,2 הנלטיפש 'חרב התיבב החוורמ הריד

 םיינבר םידגב ול הניכה ,למשח רואמו ,הקסהל םחפ ול הקפיס ףא

 .בוט לכמ ול החלש תבש לכלו ,ישמו הפיטקמ

 ,תוימורת תודימ לעב ,לודג ןדמל היה ךלמילא"רזעלא יבר

 אוה ףא .זלבו ץינ'זוק לש תודיסחה תוטיש יתש תא גזמל עדי אוהו

 עיפשהל רשפא תודיסחה תרותב קר אל יכ ,םיקידצה תעדל ףרטצה
 לארשי תבהא וילע תלבוקמ התיה לכה לעו ,תודיסחה ןוגינב םג אלא
 .ץינ'זוק תיב תשורי ,רועיש אלל

 גלפומה דיסחה ברה, ראותב וריתכה דחא ידיסח רפס רבחמ

 ןמאנ שיאכ רבחמה לע דיעמ אוה "םיסדה ןג, רפסב ותמכסהב (1

 םיקידצה םינברהמ ארבג יחמתא רבכש טרפבו ,םתייווהכ םירבדה בותכל

 ."םיקידצ לש ןרפס, ןושארה ורפס לע ודיעהש

 ברקמ םידיסחה לע דואמ בבחתנ ."ןיסחויה תלשלש ,ורצוא 'ה תארי
 רקבל ובהאש שרדמה"תיב ירוחב וב וקבד ןכו .ריעבש םיתבה"ילעב

 ויה .הרות ידמול םירוחב ברקמ היה אוה יכ ,יאנפה תעשב ולצא
 םגו .םיקידצ תמכחו הרות ירבד םהינפל רמאו םיבר םידיסח ול

 גהנו הביבסבו ריעב םיבר יפב אשינ ,ומשו ונוק הלעש ירחא

 וירקבמ ןיב תטהולה תודיסחה שא תא חיפהל ליכשה .תוינעב
 .ושפנ תולדגבו ישיאה ומסקב עיפשהלו

 ןנוחמ .הליצאה ושפנ תמגמו וייח ןכותל ויה תודיסחו הרות
 ןטקכ םדא לכל םינפ ריבסמו ,תמא שיא .רתויב תולענ תודימב היה
 התיה קוחצ תבו רוא ינרק דימת םיקיפמ ויה םינידעה וינפ .לודגו
 וז התיהו ,ומדב העובט התיה הוונעה .ויתפש לע תפחרמ תע לכב
 .תבבלמו הטושפ ,תיעבט הוונע

 ותיב .דואמ ויניעב הרקי וז הווצמו ,לודג םיחרוא סינכמ היה
 ואצמ ושרדמ"תיבב .ולצא ונלו ולכאש םיינעל החוורל חותפ היה

 שדקמל התיה ותרידו ,ןדמלה ברהו תעדמ רעבנה ןסכומה םמוקמ תא

 .םינומהל דודיעו העושי רוקמ ,םיטושפ םידוהי ינומהל טלקמלו טעמ
 .וידליב ומכ ומצעב לפיט םיינעב

 תא רדדועמ היה .םינוש םידיסח ירפסב תואצמנ ויתומכסה

 םיזורכ לע םותחה לע אב היה ןכ .תודיסחה תצפהל םלמעב םירבחמה

 .ריעה ינבר םעטמ םינוש

 ונתח הל'השמ 'ר .וייחב וילע תמ ונב .תונב יתשו ןב ול ויה
 ינפל םינש המכ קלתסנ ךלמילא-רזעלא יבר .םודארב דחי ותא בשי
 דילש ןימלעה"תיבב ויבא "להוא,ב רבקנו הינשה םלועה תמחלמ
 ותיוולהב .1914 תנשמ (םייולתה) םישודקה תשולש לש םרבק
 ורגסנ היוולהה תעשב .ןוטק דעו לודגמ םודאר ידוהי לכ ופתתשה
 םירטמוליק הטימה תא ואשנ וידיסח .הכאלמה התבשוהו תויונחה
 .ריעה יסנרפו ינבר ידיזלע ואשינ םישגרנ םידפסהו םימלש

 .הלהשמ 'ר ונתח תוקידצב ומוקמ תא אלימ יברה תריטפ ירחא
 ,רסאמל והוחלש םשמו יסורה שוביכה חטשל טלמנ האושה ץורפ םע
 .תופירט ילכאמב לאגתה אל ןמזה לכו



 הינברו הלהקה

 יללכ אובמ - םודארב תונברה / ןמשיפ רזייל

 תווהתהל תונושארה םינשב םיניידהו םינברה לע ידיחיה רוקמ

 -ליוויצ) םיבשותה םשרמ ירפס אוה ,םודארב ידוהיה בושיה 8 1
 תיב לש םינויכראב (בוט בצמב ,בגא) םיאצמנה (רעכיב"דנאטש
 -וןיב םינותנ .ןבומכ ,רוקמב ןיא תאז םע .םודארב ינוריעה טפשמה
 דוהיה בושיה לש םתעפשהו םתומד ,םהילעפו םהייח לע םייפארג

 םידוהיה ייח לע ותעפשהו אכמסדרב ברה היה םהה םימיב .'וכו יד
 לש ויפואב םג התיה היולת העפשהה"תדימ ,בגא .תערכמ התיה

 .'וכו ותונדמל ,ותנובת .ברה

 ,םיכיראתב תונמוסמה םושירה"ירפסב תודועתה לע תומיתחהמ
 דיקפתב רחא וא ינולפ בר ןהיכ יתמ דעו יתמיאמ ,תעדל ונדיב שי
 תליחתב םודארב גהנוה יחרזאה םושירה .םודארב ןייד וא בר לש
 11 ךיראתמ איה תוומ תדועת -- הנושארה הדועתהו ,1826 תנש
 .1826 ראוניב

 ךיראתה ינפל םודארב םינבר ונהיכ םאה ,הלאשה תררועתמו

 ןהל שיש ,תורעשה לע תתתשומ תאזה הלאשה לע הבושתה !הזה
 ייחמ םייטסיטאטסה םינותנב דוחיב ,תומייוסמ תודבועב ןיכומס
 .םודארב םידוהיה

 .הליהקל ימשר בר היה אל 1826 תנש דע

 רובעכ וליאו .טעומ םודארב םידוהיה רפסמ היה 1812 תנשב

 ,רכינ היה אל 1822 תנש דע לודיגה .תושפנ 413 הנמ םינש שולש

 .ךרעב 1000 דע 1827 תנשבו ,505-ל וז הנשב הלע תושפנה רפסמו
 "רפה לש םפורצל -- תמייוסמ הדימב -- סחיל שי הזה לודיגה תא

 טופישה חטשל ,םידוהי ורג םהב ,ריעה לש הרוביעב םירפכהו םירב
 .ינוריעה

 תודועתהמ .אוהה ןמזב םימיל ריעצ היה םודארב ידוהיה בושיה
 האמל ינשה רושעב דוע יכ ,ונא םיעדוי הז רפסב תוטרופמה תונושה
 םצע לע תינשקע המחלמ להנל םודאר ידוהי וצלאנ ,הרשע עשתה
 .םהלש ילכלכה םויקהו םירוגמה"תוכז

 תיב וליפא ,ללכו ללכ םיססובמ ויה אל תידוחיה הליהקה"ייח
 -יגמה"תנש איה 1831 תנשב קרו .םהל חיה אל םהלשמ דחוימ ןימלע
 תוחפשמה רפסמש .,ןכתיי .םודארב ידוהיה ןימלעה"-תיב דסונ ,הפ

 תושפנ 4 בשחנ םא -- תוחפשמ 100 ךרעב) הלאה םינשב םצמוצמה

 םירבג 247 ידוחיח בושיה הנמ 1822 תנשבו החפשמל עצוממב
 .ולכלכלו ברב קיזחחל היה לוכי אל -- (םישנ 258"ו

 תגהנה םע ,תילאוטקא התשענ ברה לש הנוהכה תלאש ,םרב
 -נה םושירל תוירחאהו החגשהה .1826 יאמב יחרזאה םושירח תבוח

 ירצונ םא ,תדה גיצנ לע הלטוה -- תותימו תודיל ,ןישוריגהו ןיאוש
 .ריעב בר םייקל חרכהה םק ידוהיח בושיה לודיג םע .ידוהי םאו

 םודארב ןושארה ימשרה ברה

 דרשמב המשרנש 1826 ינויל 28 םוימ הנושארה ןיאושנה תדועת

 אקיוודול -- הבדולוו תבשות לש איה ,דיחיה יחרזאה םושירה

 המותח ,יול ףזוי אפורה לש ונב ,יול לאכימ םע שטיוואמייח לטעב

 םיאצומ הנשה התואב ,םלואו .ןהכ חנ בייל םשב הבדולוומ ברה ידיב

 ,טאלבנזיור לחר הלכהו דרובסיו שרה ןתחה לש ןיאושנ-תדועת ונא

 רעגידנעבעל םייח ברה תמיתחב ,1826 טסוגואב 317ה ךיראת ןויצב

 םואנ, :םתוח אוה תירבעב וליאו (ע8סנת %ט82)06ע) .ימוקמ בר

 בקונ אוה ןיא ."םודרב ררוגתמה .הצבולדישמ רעגידנעבעל םייח
 ,שי .םודארב ררוגתמו הצבולדישמ אוה יכ ,ןייצמ אלא ,ברה ראותב

 אלימש שיאה ,וא ,םודארב ןושארה ברה יכ ,ןאכמ קיסהל אופיא

 ןמז ןהיכ אל אוה .רעגידנעבעל םייח 'ר ברה היה הלאכ םידיקפת

 םילכיטרפב םשרנ 1832 תנשבו 1831 תנשב רבכ .ודיקפתב ךשוממ
 ומשרנ אל ולא םינשב יכ ,ריעה אישנו םידוהיה חוכ יאבל םיפתושמ

 א, יולבלעמיה ןרהא :םותחה לע .הפגמה תמחמ תוידוהי תונותח

 תועיפומ יולבלעמיה לש ויתומיתח (0טסמסאמע) | "ךעכילטסייג

 .1835 תנש דע

 םוקמב, ןייטשנטכיל המלש םתוח 1845 תנש דע 1835 תנשמ

 .םודארב ימשר בר היה אל ןהה םינשה לכב יכ ,חיכומ רבדהו "ברה

 ברה -- קפס לכ ילב -- היה ,םודארב ןושארה ימשרה ברה

 רבמצדב 2 םוימ הדועת לע תססונתמ ותמיתחש ,יודנאל עשוהי

 .(תינלופב ראותה ןויצו המיתחה) ."יודנאל עשוהי ברה. ראותב 5

 "הפד הגוגניסה בר, :םושר : (ןיאושנ תדועת) הדועתה לש טסכטבו

 יודנל עשוהי ברה םתוח הנורחאל (1801מ ?826]06] 588061)

 תונברה סכ לע בשיש ,ןאכמ .1855 רבמצדב 27 םוימ הדועת לע

 .םינש רשע ךשמב םודארב

 היה אל ,1868 תנשב רבילהומ לאומש ברה תעפוהל דעו זאמ

 -פסמב לדג ידוהיה בושיהש יפ"-לע"ףא ,תואלמ תויוכמס לעב ימשר בר
 יכ ,רעשל שי ,םרב ,ונל תועודי ןניא ךכל תוביסה .םירכינ םיר
 -יהקה ירבח ןיב םכסה ידיל עיגהל תורשפאהדיא -- היה ךכל םרוגה
 .םלוכל יוצר דמעומ לע הל

 "ברה םוקמב,, םתוח 1857 יאמב 15 -- 1856 ראוניב 31 תפוקתב

 הגוגניסה לש "ינחורה חוכ"אב, ראותב ל"ו םיוברעזעצ יכדרמ 'ר

 ."םודארב

 תודועתח לע םתוח 1868 סראמב 25 דע 1857 ראורבפב 227מ
 ."בר לש םוקמ אלממ,, ראותב ,ל"ז רגיצנד לאירבג 'ר

 דבלמ) םמוקמייאלממו םינברח לש םיראותה ןויצו תומיתחה לכ
 הנושארל .תוידוהי תויתואב ןה .(יודנאל עשוהי ברה לשתומיתחה

 דרשמשכ וליפא ,תוינלופ תויתואב וראתו ומש תא רגיצנד ברה םתוח
 .(1868 ראוניב 19) תיסורה חפשב להנתמ רבכ םושירה

 לירפאמ לחה ,ל"ז ןמדירפ לדנמ 'ר םתוח רגיצנד ברה ירחא
 אלממ, ,ראותב ,יטנזיבה חולה יפל 1868 ילויב 28-ב רמגו 8

 ."ברח לש ינחורה םוקמ

 רבליהומ לאומש ברה תפוקת

 .1883 ראורבפ דע 1868 רבוטקואמ תכשמנ ותנוהכ תפוקת
 רבוטקואב 27 ךיראתב ןיאושנ-תדועת לע םותח אוה הנושארה םעפב

 .1883 ראורבפל 1 םויב הנורחאלו ,(תיסורב) 8

 ותמיתח תא ןמזל ןמזמ םיאצומ ונא ,ןכמ רחאל םגו וז הפוקתב

 אלממ, םתוח אוהו ,םושירה דרשמ תודועת לע טפאזנייוו רזייל לש

 רבילהומ ברה לש תורידתה ויתועיסנ -- רבדה תביס ."ברה לש םוקמ
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 טפאזנייוו ברה לש ותמיתח תפוקת ."ןויצ יבבוח. תעונת תוחילשב
 .1885 טסוגואב 18 םויל דע 1877 לירפאב 67מ הכשמנ

 םתוח "םודאר ריע לש ינחור שיא. רותב ,ןמדלימ ןרהא יר

 דמוזמ םיתעל ,אוה םתוח ןכ .1885 טסוגואב 207-ב הנושארה םעפב

 תנשב .ןמטסיירטו רטומלרפ םינברה לש םתנוהכ תופוקתב ,תונ

 לע ותמיתח העיפומ ,ריעה תא ןמטסיירט ברה תביזע םע .3

 .תובר תודועת

 טסוגואב 12 םוימ הדועת לע ,הנושארל םותח רטומלרפ ברה

 .1902 לירפאב 9 םוימ הדועת לע הנורחאלו ,6

 ןרהא 'ר דבלמ ,תודועתה לע םתוח ,1902 תנשב ,המ"ןמז ךשמב

 .ןהכ לאכימ השמ 'ר םג ןמדלימ
 רותב גרבנטסק לדנמ 'ר הנושארל םתוח 1904 לירפאב 10-ב

 .ןמדלימ ןרהא 'ר לש ףילחמ

 טסוגואב 15-ב הנושארל םתוח ןמטסיירט בייל רזעילא ברה
 .1913 רבוטקואב 157ב הנורחאלו 4

 רבמצדב 15 םויב ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ רחאל רצק ןמז

 ."'ברה ידיקפת אלממ,, ראותב תיסורב גרבנטסק לאיחי ברה םתוח ,4

 דע תודועת לע םימתוח גרבנטסק לדנמ ויבאו גרבנטסק לאיחי
 .1927 תנש

 הליהקה לש תובורמה תוינפל ונענ תינלופה הלשממה תונוטלש

 לע גרבנטסק לאיחי ברה לש המיתחה"תוכז תלילש רבדב .תידוהיה
 תושרה ול ןיא 1927 תנשמו ,תידוהיה הליהקה לש םושירה"תודועת
 םלועה תמחלמ ץורפל דעו 1927 תנשמ .ולאה תודועתה לע םותחל
 לש םוקמ אלממ, רותב תודועתה לע םתח 1939 רבמטפסב ,הינשה
 .םיובלטייט לאומש ברה "ברה

 ידוהיה בושיה םויקל םינורחאה םימיב ,"תושמשה ןיב,ב ,םרב

 גרבנטסק לאיחי ברה לש ותמיתח תא םיאצומ ונא ,1940-ב ,םודארב

 / .הליהקה לש תודועת לע

 םינש ךשמב םימעפל תובורק םיתעל יכ ררבתמ ליעל רומאהמ

 יכ הנה .ימשר בר ילב היורש םודאר תליהק התיה ,תוטעמ אל
 םינשב תונוטלשה םעטמ ברכ רעגידנעבעל םייח ברה עיפוה ןכ

 בר היה אל 1845-1831 םינשב ,תאז תמועל .1831 דע 6

 תפוקת רחאל .הנש 15 ךשמב "םוקמ יאלממ, אלא םודארב ימשר

 (1855--1845) יודנל עשוהי 'ר ,ןושארה ימשרה ברה לש ותנוהכ

 ,רבילהומ לאומש ברה תפוקתל דע ימשר בר ילב םודאר היורש בוש

 -איבל רבילהומ ברה אציש רחאל .הנש 13 ךרעב ונייה ,1868 תנשב

 דע ,םייתנש ךשמב בר ילב בוש םודאר הראשנ ,1883 תנשב ,קוטסיל

 רטומלרפ ברה לש ותאצ םעו ,1886"ב רטומלרפ ברה לש ורחביהל

 .1904-ב ןמטסיירט ברה רחבנש דע םייתנש ורבע ,19027-ב ,השראול

 תליהק התכז אל ,זדולל 1913 תנשב ןמסיירט ברה רבע רשאכ

 .הליהקה ןברוחל דע ןידכו תדכ הליהקה ידיילע רחבנ ברל םודאר
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 ןיב תוכוראה תוקספהל םימרוגהו תוביסה לע תוקחתהל השק
 אלא תאז ןיא .רבילהומ ברהל יודנאל ברה ןיב דוחיבו ,והנשמל בר
 ויה םיתבה ילעב ןיב תונברה סכל םידמעומה לע תועדהייקוליחש
 אכמס-ירב םישיא וב ויה אלו ,ידמ ריעצ היה בושיה .םיברו םילודג
 לע תולבוקמ םהיתועדו םיעמשנ םהירבדש רוביצה לע םילבוקמ
 .תוירבה

 דמעומ לע ונל עודי 1885 תנשמ -- רתוי תרחואמה הפוקתהמ
 ףסוי ומשו רימוטי'זב םינברל שרדמה תיב רגוב ,תונברה סכל
 .ןיזיירד

 תונוטלשה םעטמ ץחלה יכ ,ריעה ידוהיל םישק םימי הלא ויה
 רגוב) םהלש בר תריחבב םינינועמ ויה םה .ידמל קזח היה םייסורה
 -יח תא שיחה הז רבדו -- (תונוטלשה םעטמ םינברל שרדמה תיב

 ןיוצי .הז דיקפתל רחבנ רטומלרפ ברהו תועדה"יקולח לוס

 רחאל ,םודאר תא ותביזע םע תיבלסוברפה תדל רבע ןיזיירדש
 .הידוהיל קיצהל קיפסהש

 הטקש התיה ןמטסיירט ברהל רטומלרפ ברה ןיבש הפוקתה

 תידרחה : תומגמ יתש וטלבתנ םיירוביצ םייחב יכ םא ,יסחי ןפואב
 .תמדקתמהו

 10-ל הלע הידוהי רפסמו ,לארשיב םאו ריע התיה רבכ םודאר
 ימלשמל קר התיה הרישיה הריחבה תוכז ,םלוא .תושפנ םיפלא
 ןטק היה הריחבה"תוכז ילעב רפסמ ןכלו .הליהקה סמ ונייה ,טאטאה
 .יסחי ןפואב

 הליחתה (1904) םודארב ברל ןמטסיירט ברה לש ורחבה םע
 הליהקה תלהנה .ןמזה חורל םאתהב הליהקה לש בוצייה תפוקת

 לע םיחקפמ -- ושוריפו ינלופ חנומ) .?"םירוזוד"מ תבכרומ התיה

 -דל היה םדיקפת .םירבח השולש ודמע הליהקה שארב .(תסנכה"יתב
 תיב) םילוחה"תיב יכרצלו "ענצינזָאב, ,הליהקה סמ תויבגל גוא
 התיה ןכ .(היריעה לש יללכה ביצקתהמ זא הנהנ אל ידוהיה םילוחה
 -מש ,םינייד ,םינבר -- "שדוקה ילכ, תלכלכל הנותנ הליהקה תגאד
 -- ץחרמה"תיבל ,לודגה שרדמה"תיבו תסנכה יתב לע חוקפל ,םיש
 .תדב םירושקה םינינעה רתילו תורבקה"תיבל ,הרהט -- הוקמ

 בוחרב דחא רדח שמיש הנושארה םלועה תמחלמ ץורפל דע
 התיה "תודיקפ,ה .הליהקה דרשמ ,לופ תיבב ,2 'סמ וגיקסוושרוו
 לעב שיא ,(רעביירש-הליהק) הליהקה רפוסו דחא דיקפמ תבכרומ
 -יהק ןויצ ןב, :ויוניכ .םיובנעמאלפ ןויצ-ןב 'ר היה ומשו הביש"ןקז
 ."רעביירשדהל

 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפל דעו 207ה האמה תישארמ

 ,םימכח ידימלת 3 (הארוה"הרומ) םינייד לש דיקפתב ונהיכ 1914"ב

 ,זא הגוהנה תוריחבה תקוח יפל .ישארה ברה םע תחא הנועבו תעב
 .("?ענשטינ'זוב יראזאד,) םיסנרפה ידידלע ןירשימב םיניידה ורחבנ

 "ארה ברה תריחבכ תועד"יקוליח םתריחב הררוע אל ךכ םושמ ,ןכאו

 םה .השוריב םהילא ורבעש תויוכז ילעב הלא ויה בורה לע יש

 ינינעב תויוררובו תורשכ ינינעב ,ןוגכ ,תדה הדשב קרו ךא ולעפ
 םידדצה ינש תמכסהב "הרות יניד, ,(םילודג אל םימוכסב) םיפסכ
 | .הזב אצויכו

 ויה םה .ץוח יפלכ גוציי ינינעל עגמ םוש םיניידל היה אל
 וליפא ,םלועה תויווהמ םיקוחר לבא ,םימלשו םיארי ,םינדמל םידוהי

 .(תינלופ) ץראה תפש תא ועמש אל

 ןקזה ,םינייד 3 םודארב ויה ןמסיירט ברה לש ותגוהכ תפוקתב
 "פתב שמיש ,רגיצנד לאירבג יר לש ונתח ,ןאמדליזנ ןרהא 'ר םהבש
 הנקזב 1916 תנשב רטפנ .ט"יה האמב 807ה תונשב דוע הז דיק
 = .רוביצב דבוכמו תוימורת תודימ לעב .תגלפומ

 1902 תנשב ודיקפתב שמיש ןהכ לאכימ השמ םשב הארוה הרומ =
 | | .רצק ןמז

 :והוארק) גרבנטסק לדנמ 'ר ןיידכ לבקתנ .ךרעב ,ןמזה ותואב
 תיראלופופה תילגרמ תחפשמ לע סחייתהש ,("רעוועשיראקס לדנעמ,
 .האושב הפסנ .רשיו םת שיאו ,םכח דימלת .םודארב

 .(רעניזראב) ןטראגנייוו לדנמ 'ר היה ישילשה ןיידה
 ותנוהכ תפוקתב .ויסכנמ דריש רחאל ,רחסמה םלועמ הארוהל אב

 ,1926-ב 66 ליגב רטפנ .םיינרות םיאשונב םירפס המכ םסריפ
 -לשה ושריג הנושארה םלועה תמחלמ לש םינושארה םישדחב

 .םודארל הביבסהמ תורייע המכו המכמ םידוהיה תא םייסורה תונוט
 יבושחמ ,וויווקמ ברה םהו ,ריעב וראשנש םינבר המכ ויה םהיניב
 ןמחנ 'ר ,'ץלירדמ ברה ,הבונזקמ ברה ,רדנסכלאמ יברה לש םידיסחה
 הלאה םינברל היה אלש יפדלע"ףא .'ץלירדמ יברה לש ונתח ,לאקרעפ
 ויהו ימשר-יתלב ןפואב םיינבר םידיקפת ואלימ םה ,ימשר דמעמ
 .רוביצב םידבוכמ

== = 



 םאובל רצק ןמז רובעכ םודארב ורטפנ םינושארה םינברה ינש

 .האושב הפסנ ישילשה .םשל
 לאומש ברה ןיידכ לבקתנ הנושארה םלועה תמחלמ רמג רחאל

 רוזיאב הארוה-הרומו ןייד שמיש הליחת .וועשיראקסמ םיובלטייט
 .םוקמב תשורח"יתב תמקה םע בחרתנו לדגש רברפ ,הצינילג

 םיינלופה תונוטלשה וללש רשאכ .ריעה זכרמל רבע ןמזה ךשמב
 אלממכ אוה ןהיכ גרבנטסק ברה לש גוצייה תויוכז תא (1927-ב)

 עק"ארשי 'ר הצינילג רברפב ןייד דיקפתל סנכנ ומוקמב .ברה םוקמ

 .הארוה-לעבו ןדמלכ וירוענב דוע ןייטצהש ,םודאר דילי ,םיובנדניל

 .האושב הפסנ .םיידיסחהו םיינדמלה םיגוחה לע לבוקמ היה
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 -אסכ תונפתה םע הליחתה םודארב הליהקה ייחב תרעוס הפוקת

 .ןמטסיירט ברה ירחא תונברה

 םגו ןילופמ םיבושחו םידבכנ םינבר ויה ועיפוהש םידמעומה

 .ץראל ץוחמ

 ןוסלריצ ברה אוהו םהיניבש ןייוצמו דחא לע דומעל יאדכ

 -תמ התיה לארשיב הליהק לכש הלועמ תינבר תוישיא .בונישיקמ

 תונברה סכל יונימה בתכ ףאו דחא הפ רחבנ אוה ,םנמא .וב תכרב

 .הריחבה תוכז ילעב לכ ידיב םותח אוהשכ ,וליבשב ןכוה םודארב

 .םודארל אובי אלש ןוסלריצ ברה עידוה ןורחאה עגרב לבא

 םימויא-יבתכמ ,םייסורה תונוטלשל וילע תונשלה -- תוביסה

 ומקנתי הרשמה תא לבקי םאש ,וילע ומייא םהב ,םודארמ ול וחלשנש

 ,.ברל .תוריחב ומייוק בוש ,הזה שיבמה הרקמה רחאל .'וכו 'וכ וב

 -- ןילופב עודי בר ,ה'צראיוואזמ אדנל ברה רחבנ דחא הפ טעמכו

 רהימ אל אדנל ברה םגו .תוריתחהו תומיזמה ונשנו ורזח בושו

 .הלאכ םיאנתב ריעה בר דיקפת תא ומצע לע לבקל

 -רופמ םינבר לש תורשכ תוריחב דגנ תומיזמה תמיקרב דשחה

 ,גרבנטסק לדנמ 'ר לש ריעצה ונב ,גרבנטסק לאיחי לע לפנ םימס

 ימשרה ברה לש דיקפתה תא לבקל תויציבמא רודח היה זא רבכש

 תלבק םע הכלהו הלדג ודגנ ידוהיה רוביצה תורמרמתה .םודארב

 'ה ,םהה םימיב םודארב יסורה (לשומה) רוטנרבוגהש ,תועידיה

 .יבויח סחי וילא הלגמ הקדאיסאז
 לביקו המחלמה ץורפ לש םוריחה"תעשב שמתשה אוה ,ןכאו

 .םודאר לש ברה דיקפתב ןהכל רוטנרבוגהמ יונימ

 רוביצה הנפתנ אל ,ןהב תוכורכה תואלתה לכו המחלמה תונשב

 .ותונברל ותודגנתה תא עיבהל ידוהיה

 -ךרדל התלעו תושפנ ףלא 207-כ םהה םימיב התנמש הליהקה

 להנל הצלאנ ,םיניקתו םירדוסמ םיידוהי םייח תריצי לש ךלמה

 -קלתה המחלמה .הנוצרכ בר המצעל רוחבל התוכז לע השק המחלמ

 .ריעה תולובגמ הגרחו זועב הח

 ןברוחל דע לבוי תיצחמ ךשמב הנורתפ תא האצמ אל היעבה
 לש ונימיל דמעש טועימה םללכבו ,םודאר ידוהי בור םשפנ ונתנ וב

 = .גרבנטסק ברה

 ץנירג לארשי

 אדנל עשעוהי ברה

 ,ולקשמו ותובישח תיילעו ריעב ידוהיה רוביצה לש ולודיג ם

 .דבלב ןייד תרשמב קפתסהל אלש בר תריחב לע תעדה הנ

 תודועתב הנוכמה ,אדנל עשותי 'ר ,ריעה ברל הנמתנ 1845 תנשב

 ודכנ היה ."ימוקמה תסנכה תיבד בר,כ ןמזה ותוא לש תוינלופה

 עדונ,ה לעב אדנל לאקזחי 'ר גארפמ לודגה רשנה ,ןואגה לש

 ,לארשיב תודבכנהו תוסחוימהמ התיה אדנל תחפשמ ."הדוהיב

 :עכרא דעווב םיסנרפ ,םשדישנא הברקמ האיצוה םינשב תואמ ךשמבו

 .םהירוביחב תינברה תורפסה תא ורישעהש ,םיעדונ םינברו .תוצרא

 .זנכשא ץראבש ץלַאפפב ,אדנל ריעהמ אוה החפשמה לש האצומ

 -רופמה תכורפה .טפאבו אקארקב ובשייתנו ןילופל ורבע ז"טה האמב

 ,טפאב תסנכה תיבב .(ב"נת הרטפנ) אדנל תיבל שיטיו 'בג לש תמס

 האמה ןמ תיממעה תידוהיה תונמאה לש הדמחה תויכשמ תחא התיה

 ןמו טפאו ןי'צננחב מ"רו ד"בא היה פֶאקציפש קחצי 'ר היבא .17דה

 ,םילודגה םש ,יאלוזא 'יע) אקארקב מ"רו ד"באר ב"מת--א"לת

 ףלאל הינשה האמה יצחל דע עיגמ החפשמה לש הרכז .(309 'מע

 ונב תודע יפלש ,"יזנכשא אדנל הדוהי ברה ונרומ, יח הבש ,יחכונה

 עיפשהו האיקהו הרותה ףסאש. שיאה הז היה רוגא רפסל ותמדקהב

 זנכשא ינב לכל םסרופמו עדונ רשאכ ,םיפלאל םידימלתל בורל עפש

 אוה ףאו .ןידו תד ינינעב םהיתולאשב וילא ונפ םינברו ."תפרצו

 .וירחא חינהש תובושתב םהל בישה

 תונברב ושמישש םינבה תשולשמ דחא היה אדנל עשוהי 'ר ברה

 קח. רפסה לעבו "הדוהיב עדונ,ה אלש ונב ,אדנל לארשי ברה לש

 תוולמ םיבר םירפס איצוה ונבר לש ויבא .(ח"נקת .גארפ) "לארשיל

 אוה .םידחא םירפס ונממ וראשנ םיבותכב ףאו ,תוברה ויתורעה

 .ץ"קת תנשב גארפב רטפנ

 םג ול דיו לודג םכח דימלת אוה םג היה אדנל עשוהי 'ר ונבר

 ,רתויו הנש 12 ךשמב םודאר תונברב שמיש .תירוביצ הדובעב

 דע העיפומ ,ןיאושנ תודועת ןוגכ ,םיימשרה םיכמסימב ותמיתחו

 .ללכב דעו 1857 דע תורחא תודועתבו 1855 תנש לש הפוס

 .הליהקה ינינע לכב בר היה וקלחו ,תימאניד תוישיא ,הארנכ ,היה

 תמזיב התשענש ,תירוביצ הלועפ םושמ רדענ אל ברה לש ומוקמ

 ,םיבושחה תודסומה לש םתמקהל םימזויהמ היה .ונמז ינב םינקסעה

 ברכ ותנוהכ ימיב ודסונש ,תונוכשמה"תיבו ידוהיה םילוחה"תיב ןוגכ

 םילעפמל םדי תתל הירישעו הדעה ידבכנ תא עינהש אוהו ,ריעה

 .םתלהנהב בשי אוהו ונמזב ודסונש ,ולא

 ,ןמרקב לאנתנ 'ר םע דחי) אדנל ברה תא םיאצומ ונא ךכו

 והילאו טלבנזור דוד ,טלבנזור שריה ,ןמרקב ןבואר ,ןמרקב ףסוי

 םקוהש ,ןושארה ןוכשמה תיב תלהנה ירבחו ידסיימ ןיב (ןמטור

 הכומנ תיבירב תויביטקורטסנוק תואוולה ןתמ תרטמל 1857 תנשב

 .הצוצק תיבירב םיוולמהמ םיינעה ינב ץלחל ידכ, הנשל 4% לש

 וענמ ,ונמזמ הברה ברה שידקה םהלש ,םיברה רוביצה ינינע

 -פסבש ןיאושינה-תודועת תמיתחכ םיילאמרופה וידיקפתב לפטל ונממ

 "ורחאה םינשב שמישש ןיידל הז ודיקפת תא רסמ אוהו ,היריעה יר

 תועיפומ ויתומיתחש ,םיוברדצ יכדרמ 'ר אוהו ןידה תיב רבחכ תונ

 .3.1.1856 -- 15.5.1857 ןיבש הפוקתב תוימשרה תודועתב

 ,אבה רופיסה דיעי תונברה םלועב אדנל ברה לש ותולדג לע

 ידיב בתכנש ,(595 .סמ) "ןעבעל רעצלעק"רעמַאדאר,  ןותעב אבוהש

 .וכרוע

 ותונדמלב תודיסחה םלועב םסרופמה -- אחסישפמ םניב 'ר יברה

 שארב םימיה ךשמב ודמעש הברה םידימלת דימעהש ,ותוחקפו

 יברה ,קצוקמ ילדנמ 'רכ) ןילופב םימסרופמה םיקידצה תולשושה

 יברה ,רדנסכלאמ יברה ,"ם"ירה ישודיח,ה לעב ריאמ קחצי 'ר רוגמ

 ,וחתפל םידיסחה ומיכשה ןילופ יוצק לכמשו ,(דועו אקרוומ קחצי 'ר

 חילש חלש םינב 'ר יברהש .,םירפסמ .םודארמ ברהב ויניע םש --

 לעפיש םודארל רנ'צופוא הל'בקעי 'ר ,ונחלוש יבשוימ ,דחוימ

 היה הרטמה יולמל .וידיסח רבחל םודארמ ברה לש ותופרטצהל

 ותשיגפש ,הוקתב ,יברה לש ורצחל אובל ברה לע עיפשהל וילע

 ידיסח .ולש הילמפל ותופרטצהל איבת תודיסחה ןואג םע ברה לש

 אחסישפ ידיסח ילודג םעש יפ-לע"ףא ,םדובכל הז רבד ואר אחסישפ

 יכ ,בטיה ועדי םידיסחה .םש"יעודיו םיגלפומ םידמול זא ונמנ רבכ
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 רתי לש תורצחה ןיב םנרק םירהל הלולע ברה לש ותופרטצה
 סרח התלעה -- בתוכה רפסמ -- תאזה תוחילשה םלוא .םיקידצה

 לש ורוגיש לע טלחוה ,יברה לש ורצחב ןולשכה עדוויהב .הדיב

 עודיה ,ףירח הל'ציא 'ר ,ונ'צופואמ ברה אוהו ומדוקמ דבוכמ חילש

 ,תוחילשה תא אלמל ףירח הל'ציא 'ר ססיהשכ .ותוינואגו ותונדמלב

 עיפשהל ידכ ,ומצעב םניב 'ר יברהל והוסינכהו וילע ץוחלל וסינ

 -'צופואמ ברה ,םלוא .רבדה תובישח תא יברה ול ריבסה ,ןכאו .וילע
 שערנ אוהו ,ובלב ןומט רתסנ דחפש ,ורמאב ,ובוריסב דמע ונ

 דחא תא ומוקמב עיצהל הסינ אוה .םודארב רוקיבה ינפמ דחפנו
 וריבסהב ,ולשב יברה םלוא ,רבושמוט לדנמ 'ר ,םידיסחה יבושחבש

 ברה וליאו ,ריעב תקולחמל םורגל לולעו גזמ"םח אוה ןורחאהש

 לכ ומתתסנשכ .ינאש -- םולש"ףדורו תוירבל חונ אוהש ,ונ'צופואמ

 ידכ ,ובר תיב תא בזעו ולקמ תא ונ'צופואמ ברה חקל ,ויתונעט
 הילע הלטוהש תוחילשה תא אלמל

 הבש הלגעהו ,םימשה ןמ והובכע ,רפסמה ךישממש יפכ ,םלוא
 לגלגה ףעוה,ו םודארמ מ"ק השולש קחרמב ,ךרדב הרבשנ עסנ
 היהו ולגרב הכמ לביק ברהו ,הטמל רדרדתנו עסנ הבש הלגעהמ
 יופיח םשלו .,ונ'צופואמ הל'קעי 'ר םודארמ רזח םיתניב .יופרל קוקז
 תוסרוקיפאל לוכיבכ ספתנש יודנל ברה תביד איצוה ונולשכ לע
 םידיסחה ןיב תקולחמ הצרפ וז העומש בקעבו .םייוג ירפס ארוקו
 ."םידגנתמהו

 | ירושג .ש .מ

 רגיצנד לאירבג ברה

 ףוסבל התיה םידגנתמהו םידיסחה ןיב םודארב העפשהה תמחלמ

 לאירבג יבר תא ד"בא ברל ורחב םהו ,הנוילעה לע םידיסחה די ב

 .םודארו קיטישפ ד"בא ,הללוהמה רגיצנד תחפשממ ,רגיצנד

 תחפשמ איה ;ריעב תועדונהו תוקיתווהמ התיה רגיצנד תחפשמ

 "אגרש יברב התישארש רדנסכלאב רגיצנד םיר"ומדאהו םינברה

 ,וימי ףוסבש ,הבוקַאמו הצירג ,ןיבמוג ,ספעש םירעב ד"בא לבייפ

 וילא ורהנ ,הקרּוומ ןקזה ר"ומדאה ,שילק קחצי יבר תריטפ ירחא

 דסיימ לש ויבא אוהו .הבוקאמב יברו ר"ומדאל היהו לארשימ םיפלא

 .רגיצנד לאיחי 'ר יברה ,רדנסכלאב םיקידצה תיב

 רגיצנד שריה יבר ,החפשמה יבא ומצעל לגיס רגיצנד םשה תא

 1797 תנשב האיצוהש ,היסורפ תלשממ ןוטלש תפוקתב ,השראומ

 ארקי ובש ,החפשמ םש וא ,ומשל יוניכ רחבי ידוהי לכ יכ ,הדוקפ

 ריחתה בוש ,השראומ םיסורפה ושרוג ךא ,םלואו .וינב ינבו וינבו אוה
 תודועתהמ הארנש יפכ ,םהמ םיברו ,םייוניכה תא לטבל םידוהיה ול

 -שממל ושיגהש תושקבה לע םג םהייוניכב םותחלמ וענמנ ,תוימשרה

 .דבלב םהיתובא תומשו םהיתומש תא ומתחו ,הל

 ןיב בושח םוקמ ספתש ,רגיצנד שריה יבר היה החפשמה יבא

 ריבג ,לודג ןדמלכ םסרופמ היה .השראוב תוראופמה תוחפשמה

 .םימותי אישמו םייובש הדופ ,תווצמב קסוע ,ויכרד לכב קידצו דבכנ

 ברה ,הז ונתח .םידיסחה ןמ ןתח ותבל חקל ךא דיסח היה אל

 יבר היה ךכו ."יול תשודק,ה לש ותוחא ןב היה ,םייח ריאמ
 םעפ לכו ,וצירעהש בו'צידרבמ שודקה ברה לש ונתוחמל שריה

 .ותיבב ןסכאתמ היה השראוב רקבמ היהש

 "בויא'צופ, םשב םג ארקנש ,"לזרבה תיב,ב רשא תסנכה"תיבב

 דומעה ,םיצאנה ידיב ונברוחל דע ,רמשנ ,השראוב ונגאב בוחרבש
 .םהה םימיב השראול ןמדזנשכ ,קחצי"יול יבר ללפתה ודילש ודילש

 וירוקיבב .הזה תסנכה-תיבב םיללפתמה יניעב שודק היה דומעה

 עומשל ךלוהו םויה עצמאב ויקסע קיספמ היה ,ורחסמ .לגרל אנזופב

 ,רגייא אביקע יבר ןואגה לש הרותב וירועש תא

 לבר ןואגה ןב לידנמ 'ר ןב לאירזע 'ר לש ומשב םירפסמ
 תא האר השראוב םניב יבר לש ורוקיבבש ,םודאר ד"בא לאירבג

 היחש תיב תחת ורודסו החנמ תליפתל ךלוה רגיצנד שריה 'ר
 דרב וניבא םהרבא ערז תא םיאור הז ידוהיב :םניב יבר רמא
 . .תורודה תופיצ

 וחטתשי הרצב םעפ ויהי םאש ,וינבל ותאווצב בתכ שריה יבר
 יברה ,לאיחי ברה בשחתה וז האווצבו .םדעב ללפתי אוהו ורבק לע

 חלש הלחשכ םעפו .שריה יבר לש ונב ןב ,רדנסכלאמ שודקה
 ובס רבק לע םימחר ררועל וכליש השראו ידיסחל םיחילש

 וימי לכש ,ראשה ןיב ,בותכ השראוב ןימלעה-תיבב ותבצמ לע
 .םינויבאל חותפ ותיבו םימותי אישהו םייובש הדפ ,הרותב קסע
 .ג"פקת ןסינ ז"כב בוטדםשב רטפנ

 שריה יבר ינבב ישילשה היה ,השראו דילי ,לאירבג יב
 ותא דמע ,רדנסכלאמ ר"ומדאה לאיחי יבר ויחא ןב ,רגיצנד
 ןיטג ינינעב ת"ושב םיבתכמ יפוליחב ו"טרת תנשב וירוענ תונשב
 ת"ושהמ תחאב .םיבותכב וראשנש ,תורוכב 'הו הצילחו ןישודקו
 :ןושלה הזב לאירבג יבר ןואגה ודודל רדנסכלאמ ןקזה יברה בתוכ
 טעמ םה ץרמנ רוציקב םירמאנה 'יחיש ת"כעמ ידוד ירבד לכ,
 ילודג לש ןרפסב ומכ דואמ םהב ןייעמ ינאו ,תוכיאה ברו תומכה
 םג יתעדי הנהו .וכו 'יל סינא אל זר לכש יל עודי רבכו ,יאמדק
 ,המדקו המי חגנמ ,המימת 'ה תרותב המיזמו תעד ותא יכ ,יתעדי
 הרותה ז"כע הארוה ינידב םג המו ,המוהת דרוי דומלתה םי יקמעבו
 / וכו לכל הרוסמ איהו רבדמכ איה

 יברה ויחא"ןב ןיבל לאירבג יבר ןואגה ןיב הבהאה לדוג לע

 יברה בתוכש םיבתכמה דחא ךותמ דומעל רשפא ,רדנסכלאמ ןקזה
 :ןלהלד ,לאירבג יברל ןקזה

 קוקחה ידוד יבוהא .םייחל בוט בורכ 'ה ףסוי ש"וחה ונתא ל"ת,
 לכ ותבוט לע ,יתובשחמבו םירדח ירדחב ןכושה יבבל ישרומב

 םורבו ותחלצה תוארל ומה ומת יבל תורקנו יעמ ומהי ,יבל תומיזמ
 ,אוהה רדגב ילא ועוגעג לדוג םא עדוי ימ .םימיה לכ הלעמל ונרק

 הפ היהיש יל חיטבה יכ 'יחיש ידוד רמ לע יתאלפנ דאמ יכ תויהל
 דיכהו ,דוארכ ודובכל ימצע תא יתנכה ינא הנהו .השראומ ותריזחב
 הצילח ןינעב יתלאשש הלאשה ןינעב הטולה בתכמה תא רבכ יתונ
 'בכל תוארהלו יחוכ יפכ ררבל יתרמאו ,הזמ לודג נ'גע יל שיש
 .דאמ הזב אג 'וכ יתעד החנ אהת הזבו ,ירבדל םיכסי םא ונואג

 'קה גחה לבַעיו תנמאנו הזע הבהאב ש"ודה ויהא ןב תאמ

 .תואירבבו הצידב ט"לעבה

 | ."ע"יז ה"הלצז פ"שרהומ ברהב לאיחי 'קה

 םעפ הארש ,רפיס ,רגיצנד ילדנמ יבר ,לאירבג יבר לש ונב

 ןבמ הרות ישודיח םע בתכמ ודיבו ,ותיבב הנאו הנא ךלוה ויבא תא

 :החמשב רמואו ,רדנסכלאמ יברה ,לאיחי 'ר יברה ןואגה ויחא

 ."יבא תיב םעמ ותמאו ודסח בזע אל רשא 'ה ךורב,

 קידצה קחצי יבר לש וידימלת תואמ םע הנמנ לאירבג יבר

 יבר ,ןימיזדרמ קידצה בקעי יבר ,לבייפ 'ר ויחא םע דחי ,הקרוומ

 אשוז יבר ,רדנסכלאמ קידצה לאיחי יבר ,הלאיבמ קידצה שירב

 םימסרופמ םינברו ןישולאזמ ןהכ המלש יבר ,קצולפו ץילדש ד"בא

 .םירחא
 ילעב ,ונב לדנמ 'ר .1868--1857 םינשב םודארב תונברב ןהיכ

 לאירבג ברה לש ותב .ףירחו ןדמל ,םיבושחה רוג ידיסחמ היה ,תיב

 .ןמדלימ ןרהא 'ר צ"ומל האשינ רגיצנד

 : היפרגוילביב

 השמ הדוהי ברה תאמ .רדנסכלאמ םיר"ומדאה ייח ,"קחצי תשודק,, רפס

 .רדנסכלאמ ר"ומדאה ,גרביהט
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 | ירושג .ש מ

 רבליהומ לאומש ברה

 ריעב ד"בארל רבליהומ לאומש ברה לבקתנ ח"כרת תנש

 .הנש ו"ט תונברה אסכ לע הב בשיו .-ב

 תחאל ,הנליו ךלפ ,הקובולה הרייעב ד"פקת ןסינ ז"כב דלונ

 -שע יכ ותחפשמ ישנא יפב הרוסמו .לארשיב תוסחוימה תוחפשמה

 רתכב ושמישש הרות ילודג םלוכ ויה וינפל תורוד םינשו םיר

 היה לאומש 'ר לש ויבא .אלטצא התואל םייואר ויהש וא ,תונברה

 הרות לש הרתכמ תוגהיל ץפח אל ךא ,םיעדמב םלשו הרותב לודג
 תונברה תרשמ תא וילע לביק ותנקז תעל קרו ,ודי רחסמב חלשו
 .קאלאש ריעב

 לש ודימלת ,םידיסחה ילודגמ ,הפי עשוהי ברה תב התיה ומא
 תחפשממ ,אופיא ,לחנ לאומש 'ר .ןילרקמ המלש יבר שודקה קידצה
 -- תודיסחה ינואג ,ומא תחפשממו ,תואיקבהו תופירחה תא ויבא
 -יסחה תונבמ השא והואישה הנש ו"ט ול תואלמב .שגרה תנדע תא

 אל ומצע אוה ךא .םינש שולש ונתוח ןחלוש לע לכאו ,םיד
 .דיסח היה

 תמסרופמה הבישיל ךלה ונתוח תיבב םינשה שולש םויס ירחא
 קחצי 'ר הבישיה ישאר י"ע דובכב לבקתנו ,הרות םש דומלל ןי'זולוו
 ךלה "הקובולהמ יוליע"ה םש יכ ,קחצי רזעילא 'ר ונתחו ןיזולוומ
 .ןודלו תורוהל אתביתמה ישאר והוכמס הנש תיצחמ ירחא .וינפל

 תויונפה תועשה תאו ,םינש שמחכ ןתשפב רחסו רחסמב רחב אוה ךא

 תובושתו-תולאשב רודה ינואג םע םיבותכב אבו הרותל שידקה
 -נתוחו ונתוח תומ ירחא ,ד"כ ןב אוהו ,ח"רת תנשב .הכלהב תונוש

 ריעב תונברה תרשמ וילע לבקל םיכסה ,וילע קיעה ורחסמשכ ,ות
 .םינש שש ןהיכ הבו ,הקובולה ותדלומ

 ירחאו ,ד"באר םש הנמתנו וקאש ריעל ארקנ ד"ירת תנשב

 קלאבוס ךלפה ריעל ך"רת תנשב ןמזוה םינש ששכ םש בשיש

 תנומשב .ריעה ברכ רילה לאיחי 'ר ןואגה לש ומוקמ תואלמל

 ,הליהקה ינינעב םיליעומ םירדס תושעל חילצה םש ןהיכש םינשה
 ."הרות דומלת,ה ינינעב דוחיבו

 ןתוא לכ .הנש ו"ט הב בשיו םודארב ברל לבקתנ ח"כרת תנשב

 הרות ץיברמ םג היהו ,הדעה ינינע לכ לע החוקפ וניע התיה םינשה
 לע בבחתנ תוימורתה ויתונוכתבו םיקפאה"תבחר ותדובעב .םודארב
 .תוגלפמהו תובכשה לכמ ותליהק ינב

 רבדיטש היה "יאמודאר,ה ."ליכשמ,כ והוארש םידיסח ויה ךא

 ןבא הקרזנ תחא םעפ .סרוקיפא םהיניעב בשחנו ןילופ ידיסח לצא

 תרחמל .(+וב העגפ אל ןבאה .דמלו תוצח ירחא בשיש ןמזב ותיבל

 היה ןמז ותואבש ,ול עדונו רבדב רקחש ,ריעה רשל רבדה עדונ
 הריד-תיבל זיולקה תא ךפה רשה .דחא ידיסח זיולק קר חותפ

 .ריעה ןמ שריג השיבמה הלועפה ימזוימ םידחאו ,ריעה רמושל

 םינושאר ,םיקסופו דומלתב האלפנה ותואיקבב םסרופמ היה

 ירבדב ול הבר העידי םגו ,הנוכתהו ןובשחה תמכחב םכח ,םינורחאו

 .וינפלש תורודב לארשי ילודג לש סופיטה ןמ ודומלת .לארשי ימי

 תיללכו הבחר הרוצ לבקל תירוביצה ותונקסע הליחתה םודארב
 םג אלא ותדע תבוטל קר אל תושעלו לועפל ליחתה אוה .רתוי

 -ידיחימ דחאכ תודהיה םלועב םסרפתנ זאמו ,ללכב ומע תבוטל

 לע ותפקשה תא .המואה יניע תואושנ םהילאש הילעה"ינבו הלוגסה

 םגרותש "ןילופ אשמ, םשב רמאמב עיבה ,ןילופב םיידוהיה םייחה

 ,רפסמ היה ,םודאר דילי ,מ"שר לש ודכנ ,רבילהומ ףסוי ר"ד (1

 תחא ןבאו ,ברה ובס תרידל םינבא וקרז םודארב ותויהב יכ ,רכוז אוהש

 .ותוא העצפו וב העגפ ןולחה ךרד הלפנש

.-- 

 ,םינמרגה םינותעה דחאב ב"לרת תנשב ספדנו תינמרגל ךכירחא
 ךכ-רחא רזח ךוניחה הדשב דוחיב ותפקשהמ תודוסי המכ לעו
 -הומ לאומש, םתח הלא וירמאמ לע ."ןונבלה,ב םינוש םירמאמב
 ."לילגהו םודאר ק"דבא רעוויל

 בושי תבוטל ותלועפ איה וישעמ לש תרתוכה תלוג םלוא
 ותלועפ לע .םודארב בר ותויהב ,ה"לרת תנשמ רבכ .לארשי ץרוא
 .תובר בתכנ תונויצה ןעמל תיאוריההו תיצולחה

 תולאשב הצע סכטל גרוברטפל םעדישאר ףסאתהב ,ג"לרת תנשב
 ,ויתועצהו ותצעו ותעד תווחל לאומש יבר םג ארקנ ,היסורב ונמע
 .(ט"כ ןוילג ,ד"לרת) "ןונבלה,ב דחוימ רמאמב ךכ-רחא דמע ןהילעש

 ץוחמ םידוהי תובבר ורגיה ,היסורב תוערפה ימי ,א"מרת תנשב

 הפסאל .הרזע תשחה םשל הדיעו המיוק בובלב .םימדה ץרא תולובגל

 ויגאטנומ לאומש ןורבל עדוותה םש .םודארמ לאומש יבר םג אב וז
 תא בישוהל םהילע עיפשהל לדתשהו ,ונמע ילודג רתילו ןודנולמ

 תובלל וסנכנ רוהטה ובלמ ואציש םירבדה .לארשי"ץראב םיטלמנה
 .ןויצ יבבוחלו וידידיל ךכדרחא ויהש ,וירבחו ויגאטנומ

 ידרחה םעה ןומה .טעומ ןויצדיבבוח רפסמ היה םהה םימיב
 לאומש יבר רבע היסורל ובושב .תימואלה תוררועתהל קוחרמ דמע
 ,י"אב תובשומ דסייל וניחא יבוט תא םש םג ררועו השראו ךרד
 אוהו ,ןויצ-יבבוח לש הנושארה הדוגאה תא דסיי ב"מרת תנשבו
 יבידנ לע עיפשהל ידכ ,הפוריא ברעמב רקיב ןכ .העונתה יצולחמ

 -- הינמרגב תובר םירעב הז ללכבו ,בושיה תדובעב לבח תחקל םעה
 .ויתואצוה לע לכהו

 סנרול ירצונה ילגנאה םע הרכה השע םודארב ובשיב דוע
 מ"שר לש ותעד .י"א בושי ןויערל רובל לכב רוסמ היהש ,טנפילוא
 הביתכה םוקמ תא אשונה ,וידידימ דחאל ובתכממ תרכינ טנפילוא לע
 ."'ב"מרת י"במל 'חל ב"רהב 'ג םודאר,

 דזניג ץריה ןורבה זא בשי םש .סיראפל וכרד ךישמה הינמרגמ
 םישמחל י"אב הבשומ דסייל ומצע לע לביק העומשה יפכו .גרוב
 םג .הבזכא ול התפיצ סירפל ועיגהב לבא .היסור ידוהימ תוחפשמ
 שאונ רמא אל מ"שר .י"א בושי ןויערל תושידא וליג תפרצ ידוהי
 תתל ,סיראפב םינברה שאר ןהכה קודצ ברה לע עיפשהל הסינו
 ,מ"שר ירבדל בל-תמושתב סחייתהש ףא .הלה .י"א בושי ןינעל ודי
 תדובעל םירשכומ םניא היסורב םידוהיה, יכ ,שאר דונמב ריעה
 םג, :בצעב ריעהש ,מ'שר יפמ היספרטמל לקש ךכ לע ."המדאה
 .."ויחא לזרבה ידי-לע הכומ אוה םא רתוי עמשנ לזרבה לש ולוק
 ינומלא ידוהי ןורב ןיבל וניב השיגפ עובקל קודצ יבר םיכסה ףוסבל
 דנומדא ןורבה הז היה .תוכוסה גחל ןושארב העבקנ השיגפהו ,ריעצ
 השיגפ ימושיר .םכש תוטהל ענכוש הלהו ,"עודיה בידנה,, ,דלישטור

 האצותכ מ"שר לש ונורכזב םיתורח ויה ןורבה םע וז הנושאר
 ידי תא אלימו ,בושיה תדובעב ןויסנ תושעל ןורבה םיכסה הנממ
 המדאה תדובעל תולגוסמה תוחפשמ רפסמ אוצמל רבילהומ ברה
 ןושארה היה אוה .ןכא .ןדבעל ,לארשידץראב תועקרק ןליבשב תונקלו
 רזח החמש אלמ בלב .בושיה תדובעל ודי תתל ןורבה לע עיפשהש

 יכדרמ ברה תרזעבו ,ותרטמל םישורדה םישנאה תא שפחל ,היסורל

 תוחפשמ א"י ורחבנ ,"ןונבלה, לעב לירב לאיחי 'רו הפי לפמיג

 םג הארקנש ,ןורקע ,הנושארה הבשומה המקוה ןליבשבו ץראל ולעש

 .בידנה םא םש לע "היתב תרכזמ, םשב

 תונקל םירישעה תא ררועל ידכ ,היסורב תונוש םירעב ויעסמב
 לע עיפשהל חילצהו קוטסילאיבל ג"מרת תנשב רס ,י"אב תועקרק

 .הוקתדחתפ הבשומב המדא תוקלח םהל תונקל הידבכנו ריעה ישאר

 םנמאו .תונברה אסכ לע ובישוהל םהיניע וב ומש הדעה ישאר

 .י"א ןעמל תיבושיה ותלועפב ךישמהו ברל םש לבקתנ ד"מרתב

 .םודארב ותלועפל ךשמה אלא הניא קוטסילאיבב ותלועפו
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 ץנירג לארשי

 רמטומלרפ יבצ םהרבא ברה

 שמשל ורבעב ,ריעה תא רבילהומ לאומש 'ר ברה אציש ירח

 ,בר המצעל םיאתהל הליהקל היה השק ,קוטסילאיבב תונברב

 ואצי םיחילש .הלענה ותוישיאב ונמש תובוטה תודימהמ וב אהיש

 תרשל םנוצר לע ,ןידמ םיבשויה ןקנק לע תוהתל תובושחה תוליהקל

 -בקתנ ,ךדיאמ .םודארב רבילהומ ברה לש ואסכ לע תבשלו שדוקב

 ריעהש רחאל ,השק התיה הטלחהה םלוא ,םירחא םינברמ תועצה ול

 שולש התהשוה הריחבה .ןואגה לש ורואו וויזמ םינש ךשמב התנהנ

 ףסוי אוה ,םעטמ ברב רוחבל המייאו תושרה הברעתהש דע ,םינש

 ןייע) והולספ להקה ישארו םודארב תונברה אסכב קשחש ןיזירד

 .(תורוקמו תודועתב ,ןלהל

 -יקוליח לכ תא וחיכשה תונוטלשה לש ץחלהו ,הזה ערואמה

 -כואה לכ לש תדחואמ תיזח המק ,םיליכשמהו םידיסחה ןיבש תועדה

 לע .םדקהב שדח בר לש ותריחב רשפיא רבדהו ,תידוהיה היסול

 ברל הגצוהש תפסונה השירדה תא ןובשחב תחקל םג היה םירחובה

 םנמאו .הלשממה הבייחש יפכ ,תיסורה הפשה תעידי -- איהו ,שדחה

 ברה אוה ,תימשרה הפשב טלשו ,יולעכ ןייטצהש דמעומ אצמנ

 .רטומלרפ יבצ םהרבא 'ר ,ץינאיבפמ

 תחפשממ ואצומו קסירבמ ןגובלנצכ הילבייל 'ר ברה עזגמ רצנ

 שמיש ,הארוהל ךמסוהש ,ויבאו םסרופמ מ"ר היה ונקז ."םידגנתמ,,

 .דועו 'זדול ,זנאצ ןוגכ ןילופבש םילודגה םיידוהיה םיזכרמב תונזחב

 בי ןבו ת"פג דמל 7 ןב .ויתונורשכב ןייטצה םימי לוע ותויהב דוע

 ךמסוה ד"י ליגבו ,רנטוק הל'עשוהי 'ר ןואגה לש ותבישיל לבקתנ

 רתכב שמשל רוחבה יואר יכ,, :אנמרוהב בתכ אוהו ,ודידלע הארוהל

 ידילע םימ תקצל ךישמה ריעצה ."רתויב הלודגה ריעב הרותה

 ברה ,רפוס ןועמש 'ר ,זנאצמ םייח 'רכ ,רודבש םינברה ילודג

 .לזיימ רב בד 'ר השראומ ברהו בונאכשטמ יל'מהרבא 'ר ,אקארקמ

 חיי ליגבו ,זדאריש ירישעמ דחא לש ותב תא השאל אשנ זי"י ןב

 .הבישי הב דסי הילא ואוב םע דימש ,ןינ'זוב הרייעב ברכ לבקתנ

 ושמשב .זנו'צארל םשמו ןיצנשל תונברב שמשל רבע ןינ'זובמ
 ,ותלועפב ול עייס םנמא דיתעלש ,הנפמ וייחב לח וז ריעב תונברב
 קצולפ לש ךלפה לשומ :ריעה תא ותביזעל םרג העש התואב םלוא
 .ברה דמע םשארבש םידוהיה תחלשמ ידידלע לבקתנו הרייעב רקיב
 לשומה .ןמגרותמב שמתשהל היה ץלאנ תיסור עמש אל ברהו ליאוה
 ,ויבא לש ורושיאב .הפשה תא דומלל ול עיצהו ,ךכ לע ורעצ עיבה
 .תיסורה הפשה תא דומלל ליחתה ,ןיניטסוגמ יברה םע תוצעיתהבו
 ושרדש ,הרייעבש ןילווז ידיסח תמח תא וילע הלעה רבדה
 .םיריעצל המגוד ךכב שמשל אלו -- ריעה תא בוזעל ונממ
 תונברב שמשל ורבעב ול הנתינ ,שכרש ויתועידימ תונהיל תונמדזה
 הלביק .יקסלבש ךיסנה ךלפה רש הב רקיב ,ואובל ךומס .בושטלקב
 ומדיקש ,רטומלרפ ברה השארבו םוקמה ידוהי תחלשמ וינפ תא
 דמעמב וב חיטבהש ,ךיסנה לע עיפשה רבדה .תיסורב ץלמנ םואנב
 תבוטל תורכיהה תא ברה לצינ םנמאו ,ךרוצה תעשב ונימיל דומעל
 .הדעה

 ,ץינאיבפ לש תונברב שמשל רטומלרפ ברה רבע בושטלקמ
 לכ ארקנ המש לעש ,םודארל ,םישדח העשת רובעכ ,ארקנ םשמו
 .השראובש תונברב תבשל רבעש רחאל םג ,"םודארמ ברה,, -- םימיה

 תובושחהו תולודגה תוליהקה תחא זא התיה םודארב הליהקה
 םוקמ וספת רחסמבו הישעתב םדמעמ תניחבמ .שפנ 0 התנמו
 שארבש ,ןכל ,היה בושח .םיינוריעה תודסומבו ימוקמה רוביצב דבוכמ
 ,תוינרותה ויתועידיב ןייטציש ,דבלב וז אלש ,בר דומעי הליהקה

 לע םג לבוקמ אהיו רוביצ יכרצב םג קוסעל רשכומ אהיש אלא
 תומא 'דב רגתסה אל רטומלרפ ברה ,םנמאו .תידוהידאלה היסולכואה
 ימינ לכב רסמתה אלא ,הרומחבכ הלקב ותוריהז ףא לע ,הכלה לש

 יבר םע םינייוצמ םירשק ול ויה ךכל ףסונבו ,רוביצה יכרצל ושפנ

 .ויתועידיו ותוחקפ תא וכירעהש ,הנידמה

 ירחא ,1886 תנשב םודאר לש הברל לבקתנ רטומלרפ ברה

 לאומש 'ר ברה לש ותאיצי ירחא םינש שולשמ הלעמל ופלחש

 םא .הפנע תירובצ הדובעל ומצע ליטה ,ואוב םע .ריעהמ רבילהומ

 תמקהל תונפתהל ודיב היה ,תונברב שמיש םהבש םינטקה תומוקמב

 ירקיעה ודיקפת האר ,(השראוב ןכ ירחאו) םודארב ירה ,תובישי

 אבצה לש זוכיר םוקמ םודאר התיה ןמז ותואב .תירוביצה תונקסעב
 הגאדה ,ןכל התיה ותדובע תישאר .םיידוהי םילייח םג ,ןבומכ ,ובו

 אבצה תונוטלשמ גישה ןכ .םיידוהי םילייחל רשכ חבטמ תמקהל
 לע ודעסש ,הנחמהמ םילייחחה תא םידעומו תותבשל ררחשל תושר

 חבטמ ןיקתה םינש רפסמ רובעכ .ריעבש םיתבהיילעב תונחלוש
 תונחלושל דוע וקקזנ אלו ,םידעומב םילייחה ודעס ובש ,דחוימ

 תא סנ לע בתוכה הלעמ ,ט"נרת ןויס 'המ "הריפצה,ב .םירחא לש

 ,חספב וניקתה הנושארה םעפה וז, :רמואו ,ברה לש וז ותלועפ

 .ריעב םיתרשמה םיידוהיה םילייחל ןחלוש וכרעש ,גחה ימי הנומשב

 התיה הבוזעה,ו םהיתבל םילייח םינימזמ ב"'"עבה ויה וישכע דע
 ."רטומלרפ ברה היה וז הווצמב ליחתמה ."הבר

 תוריזג לע לקהל תיוונמדזה ול ונתנ תונוטלשה םע םיבוטה ויסחי

 לע ראצה תלשממ לש ףצקה אצי ,ואובל ךומס .םידוהי לע ורזגנש

 תא בוזעל ץוח-ןיתנ לכ לעש ,הארוה הנתיג .ץוח"יניתנ םידוהי

 םג ונמנ וצה לח םהילעש הלא םע .תועש 24 ךות ץראה ימוחת

 הריזגה העגפ םודארב .םירחאו קצולפ ,הטפא ,בוקולמ םינברה
 (ש'לאוי 'ר הנוכמה) לאוי 'ר דיסחהו ןדמלה ,ריעה ירישע לודגב

 םינשב שמיש קחצי 'ר ונב) ץינ'זוקמ לדנמ 'ר לש ונתח ,רגנימיוב
 ,(תררחושמה ןילופב טניסה רבחו בוקרק תליהק ר"וי ןגס ךכ רחאלש
 -סוא ןיתנ היהש ,23 (וגקסמור'ז) הקסלבול בוחרב המוח"תיב לעב

 לש םתונישלמ ללגב ותאיצי תא שיחהל תונוטלשה וצר דוחיב .ירט
 .תיביר ותלבק לע ,ופסכ בור קלוחמ היה םהיניבש ,"םיצירפ,ה
 .ופסכ תא ול ריזחהל אלו ידוהיב םקנתהל וממז םה

 ,לשומה ידידלע לבקתנו השראול וז הרטמל אצי רטומלרפ ברה
 ףא לע ,ביצנה .הריזגה תא המ"ןמזל תוחדל וילע עיפשהל ידכב
 לש םשוריג תא החדו ברה תשקבל רתענ ,לארשי אנוש ותויה
 .תועובש הששל רגנימיוב לאוי 'ר לשו םישדח השולשל םינברה

 ודי תא ןתנ אלש ידוהי ינוריע דסומ חינה אל רטומלרפ ברה
 הדסיימ תומ ירחא ,הקוצמב ןותנ היהש הרות"דומלתל רזע אוה ןל
 תפסא לע "הריפצה,,ב רפוסמ ן"'רת ןויס ג'כמ הבתכב .לקנרפ לארשי 'ר
 -לתה לש הנרק תמרהל הרטמב ,ברה לש ותיבב הסנכתהש םינבדנ
 יתלבל ,םבל ונבדי רשא םתמורת תא ומירה, םיפסאנה לכ .הרות"דומ
 ,םידלי 130-ל הרות אצת ונממ רשא ,הז רפס"תיבל טומל תת
 אל םתוסכ םגו םתרות םג רשא ,םיינע ינבמ המה םהמ שילשהש
 ברהו ,שיא 127מ בכרומ עובק דעו םג רחבנ דמעמב וב ."הנערגת
 -תמר לע חיגשהלו דסומל גואדל לטוה וילעו ,ושארב רטומלרפ
 ולופיטב ברה תא םיאצומ ונא תודחא םינש רובעכ .םידומילה
 ופתתשה הבש הבישיב .ותרגסמ תבחרהל המגמב ,ת"תה ינינעב
 וכו ,ןמרקב רטפו ןואיל ,ןמרקב ןבואר 'ר ,ןמרקב קחצי 'ר םינבדנה
 התלעוה ,רטומלרפ ברה םהילעו ,רקוצ ףלודא ןקסעהו רפמופ אפורה
 .הכאלמ דומילל ס"היב דיל תדחוימ הקלחמ תמקהל העצה

 הפוק :םשב שדח יללכ ינוריע דסומ דסונ (א"נרת) 1901 רבמטפסב
 .ריעבש םירצונה םגו םידוהיה םג ופתתשה ובש ,"תואוולהו תונוכסחל
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 ברה ןכו ,ריעבש ישארה רמוכה ,דסומה לע םתכרב םיליצאמה ןיב
 אצמנ םהיניבש ,םיפסאנה להק ינפב הנידמה תפשב הצרה,ש ,אתמד
 לע הססבתהש ,ותאצרה .תונותעה יגיצנו ןוטלשה כ"בו ריעה שאר

 לע בר םשור התשע ,"םולשו םייח הקדצ אצמי הקדצ בהוא,, קוספה

 דע תוכחל ןיאש ,ךכ לע דמע ברה ."תחאכ ידוהי"אלו ידוהיה להקה

 -ימתל קקזנ םרטב ונעמל תושעלו ומידקהל שי אלא ,ינעה אוביש

 םידוהיהמו ,דסומה תלהנמל תוריחבה ומייקתנ הז דמעמב ,בגא .הכ

 םירבח ינש -- הצעומל ,דחא דמעומו םיגיצנ ינש הלהנהל וסנכנ

 .םירבח השולש -- תרוקיבה תדעוולו

 -תתשה ילב ,לבא לש ןהו החמש לש ןה בושח ערואמ היה אל

 .ברה תופ

 םשל רהימ ,1895 תנשב ,קיטישפב הלודגה הפירשה ץורפב

 -צותבש ,ןוסאה לע םהל עידוהו ריעה ידבכנ תא סניכ ובושבו ,ברה

 םתרזע תא שקיבו םידוהי 5007מ הלעמל גג תרוק אלל וראשנ ותא

 ךא .םיקקזנה םהיחא תרזעל םודאר ידוהי ונענ ,םנמאו .תידיימה

 ךרוצה לע תורחא םירעמ תועידי תועיגמ בושו ,ןוסא ףדור ןוסא

 תא םימחרל ררועמו תופסא ףסאמו ברה חנ אל בושו .הפוחד הרזעב

 םסרופ ה"נרת לולא 'חמ "הריפצה,ב .םינתונו םיעבתנה ריעה ינב

 לדוי םהרבא ,רקוצ .א :הדעה ינקסע םותחה לע ואב וילעש ,בתכמ

 ,רמאנ ובו ,רפמופ ר"ד ,לקנרפ רזעילא ,ץיבוקרבמצ םייח ,םולבנזור

 שרדמה תיבבו לודגה תסנכה תיבב תבשב רטומלרפ ברה תשרד יכ

 ןותעב .םהיתובדנ תא איבהל ורהימ םידוהיהו ,העיפשה לודגה

 וירחאו ומצעב ברה םהיניבו ,האלמה םימרותה תמישר תטרופמ

 לכה ךסב .כ"ר 25 ךסב ןבואר ויחאו כ"ר 50-ב ןמרקב קחצי םינבדנה

 -יקב ריעה ירישע והש העש התואש יפ לע ףא) ,וז הרטמל ופסא

 -- אטפא :םיעוגנה תומוקמל הקולחל ורבעוהש ,כ"ר 326.50 (תונט

 --קושישיא ,20 -- ןירבוק ,50 -- קסירב ,75 -- הצינשפוק ,כ"ר 5

 ברה לש ומוקמ רדענ אל ,רומאכ ,ךא .כ"ר 26.50 -- בורבמזו 0

 -תיבב הכרענ ה"נרת תנש יהלשב .ירוביצ יפוא ילעב תוחמשב םג

 -יצה ותלועפ תונש 25-ל תשדקומ ,"תרצעו גח םוי, לודגה תסנכה

 םילוחה-תיב לע ןמאנ חקפמכ ,ןמרקב ןבואר 'ר ןבדנה לש תירוב

 ידבכנו ןוטלשה ישאר ,הדעה יבושח לכ ופתתשה תרצעב .ידוהיה

 םאונה .יתודג לע אלמ היה תסנכה-תיב םלוא .תירצונה הדעה

 הלעה ובש ,זנכשא תפשב ץלמנ םואנ עימשהש ,ברה היה ישארה

 היסולכואה תא תרשמה ריבכה ולעפמו ןבדנה תלועפ תא סנ לע

 ורב הכרב"םואנב רלדיפ ר"ד וקיזחה וירחא .תידוהיד-אלהו תידוהיה

 תרוצב "הסירדא, לבויה לעבל שיגה טילבטקשומ .פ רקוצ .או תיס

 לע .לקנרפ לש ודוסימ רפסה-תיב ידימלת םשב ,רבע תפשב ריש

 -עמל ,םילוחה-תיב ילוח לכל הדועס םוי ותואב הנתינ ןבדנה ןובשח
 .שפנ 7"40מ הל

 ,ויחא ןיב קר אל וינפל ךלה ברה לש ועמש ,ונשגדהש יפכ ךא
 התיה ךכל ןושארה םרוגה .ורוגמ םוקממ קחרה םיטילשה ןיב םג אלא

 םויב וב .היסור רסיקל ינשה יאלוקינ לש ותרתכה םויב ותעפוה

 הדבכנ, השרדב ,ערואמה דובכל ריעב תדחוימ תרצעב ברה עיפוה

 לע זע םשור התשעש ,(14.12.18947מ ןותעה תשגדה) "רתויב

 ,ךלפה רש לש ויתוארוה יפל .ןוטלשה יגיצנ לע דוחיבו םיפסאנה

 ךלפה לש תעהיבתכב תיסורב הנושלכו הבתככ השרדה הספדנ

 הריבה ריעמ ברה לביק המ"ןמז רובעכ ."יטסומודָאיוו-הקסינרבוג,,

 הכז ,ברה לע ורפסב ונב רסומש יפכ .הכרעה תואל ףסכ לש הילדמ

 רדנסכלא רסיקה לש ודימ בהז לש הילדמל ןכ ינפל םינש המכ ברה

 ןיכומס ונאצמ אל ,םלוא ;ןילופב ועסמב םודאר תא רבעש ,ישילשה

 תרתכה ימיב לביקש הילדמל ונב תנווכש ןכתיו ,רחא רוקממ ךכל

 .יאלוקינ

 ביצנה לש 01897 תנש לש הנושארה תיצחמב ,םרוקיבב םג
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 לוניח יניינעל יללכה חקפמהו יקסניטרמוא ךיסנה ,ןילופב יללכה

 ןושארה םרויס .םיכרבמהו םירבדמה שאר ברה היה ,ןיגיל ןילופב

 תונוטלשהו הרומכה ידי-לע ןמזוה ברהו ,תיבלסטוברפה היסנכב היה

 היסנכהמ .ןמרקב ןבואר 'ר ןבדנה םע דחי םינפה-תלבקב ףתתשהל

 ותובישח ללגבש ,השגדה ךותמ ידוהיה םילוחה-תיבל םיחרואה ואצי

 ,םהיניע הארמל ונהנ םה .םרוקיבל הנושאר הרטמ דסומה שמשמ

 בטימב תדיוצמ התיהש תיגולוירטקבה הקלחמב דחוימב וניינעתהו
 .דויצה

 ,ריעה תא אצי בוקינדורגדופ ךלפה רששכ .ט"נרת תנש יהלשב
 ךרפנ ,השראוב הנידמה ביצנ לש ונגסכ השדחה ותרשמ לבקל ידכ
 רשהו ,הגרדב ותיילעל והכריב ברה .ברה -- ידוהיה ודידימ רעצב
 ברל וזה תודידיה האיבה םנמאו .אוצמ-תעל ותרזע תא ול חיטבה
 .הלודג תלעות ידוהיה רוביצלו

 לכ תבוח ברה "חכש, אל ,רוביצ יכרצב תוברה ויתודרט לכ םע

 בשייתהל ודיב ןיא םא ,רייתכ תוחפל ,לארשי ץראל תולעל ידוהי

 יישקבו תובורמ תואצוהב הרושק התיה םימיה םתואב העיסנה .הב

 ןבדנה .הזב םג ול הדמע ,רבד לכב ול הדמעש ותופיקת םלוא .ךרד

 ,ברה לש ונב רפסמש יפכ ,וז הרטמל ול ןתנ ןמרקב לאנתנ 'ר

 ,ךרדב הלחש יפ-לע"ףאו ,וכרדל אצי ברה .לבור תואמ המכ הנתמב

 ,השודקה ץראל םולשב עיגה ,בושל םיאפורה תצעל הנענ אל

 עשוהי .טנאלס לאומש 'ר .,םילשורי ינבר ישאר ידיזלע לבקתנו

 ויתושרד רטומלרפ ברה עימשה םתשקב יפל .םירחאו ןיקסיד בייל

 ןכו ,דיסחה הדוהי 'ר תברוח הנוכמה ,הקיתעה ריעבש נ"כהיבב
 .םירחא תומוקמב

 ,השראוב ןידה תיב שאר לש ותריטפ םע ,1902 תנש תליחתב

 .םודאר תא בזעו ,ומוקמב רטומלרפ ברה ןמזוה ,שיפפאלק לוונייז 'ר

 ואובל ךומס .תירוביצה ותדובע תאש רתיב ברה ךישמה השראוב

 ינפל םייעראה םינכודב םילכורה םידוהיה לע תונוטלשה ףצק אצי

 הרזע ברה לש ותולדתשה .םתסנרפ רוקמ הזו ,תואגחהו םיגחה

 האציש הריזגל רשקב ליעפ אוה היה םודארב םג .רוסיאה לוטיבל

 .אבצה תונוטלשמ

 םילייחה ןיב .םידוהי םילייח םג ,ןבומכ ,ויה םיאולימה סויגב

 ןקז ילעב שיא 7"600כ ויה ,םודארב היה םסוניכ םוקמש םידוהיה

 תדגונמ -- הארוה איצוה ,לארשי אנוש ,הנחמה לע הנוממה .תואיפו

 .ויתואיפ תאו ונקז תא זוזגל לייח לכ לעש -- תולבוקמה תוארוהל

 ,םוקמל דימ אצי אוה .השראוב רבכ בשיש ,ברה תעידיל אבוה רבדה

 .הריזגה עור לטוב ותעפשהבו

 -ברה תדיעוב םג ברה ףתתשה השראו תונברב ותנוהכ ימיב

 םיבר םידיחי תלצהל הדובע תואלמ וידי ויה דוחיבו .גרוברטפב םינ

 וירשקל תודות ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיב םישוריגמו היילכמ

 תירוביצה ותדובעב .וינפל ךלהש ועמשו ןוטלשה ישאר םע םיבוטה

 התמוקת םע ,ץרמ הנשמב .,ךכ רחאו ,םינמרגה תשילפ ימיב ךישמה

 לש היגיצנ ינשמ דחאכ רחבנ ינלופה םייסל תוריחבב .ןילופ לש

 םואנב ןושארה םייסה תא חתפ םיריצה ןקז רותבו ,לארשי תדוגא

 היה זאמו .תונוטלשה ןיב רקיו דובכ ול הנקהש ,תינלופה הפשב

 רוביצה תבוטל לעפו ,הרומכה ישארו ןוטלשה ישאר ןיב סנכנו אצוי

 םע .הלש ךוניחה תודסומ ןעמל השע "הדוגא,ה ןקסעכ .ידוהיה

 .תונוגע תרתהל ונמזמ הברה שידקה הנושארה םלועה תמחלמ םות

 .תוידוהיה תוליהקהו םינברה ילודג םע הז ןינעב םיבותכב הברהו

 .יבצה ץרא ,רזעילא קשמד :םהיניבו םירפס המכ רביח

 ,רעטומלערעפ יבצ םהרבא 'ר ברה. רעטומלרעפ .מ :היפרגוילביב

 .1933 ןפרעווטנא ,"ןפאש ןוא ןבעל ןייז



 ןמשיפ רזייל

 ןמטסיירט רזעילא ברה

 ךורב ברה ויבאל ,הבונאי הרייעב (ד"כרת) 1864 תנשב דלו

 ."םידגמ ירפ, לעב לש ודכנ ,"יכדרמ תכרב,, רפסה רבחמ . ו

 רדגמ אצוי ןורכזב ןייטצהו ,יולעכ םסרפתנ ופרח ימיב דוע

 רישע רחוס לש תב השאל אשנ רשאכ היה הנש 15 ןב .ליגרה

 םינשל .םהה םימיה ךרדכ ,ונתוח ןחלוש לע דעסו ,הבורטסואב

 ןינע אצמ אל ריעצה ןתחה ךא ,רחסמה ייחל סנכהל ונתוח ול עיצה

 .ודומיל ךישמהל ןי'זולוו תבישיל ךלהו ותיב תא תינמז בזע ,רחסמב

 דחאכ בשחנ ,ותוגהנתהבו וידומילב ךרבאה ןייטצה הבישיב

 ."לודגה רזעילא,, והוניכו הבישיה ינבבש םירחבומהו םילועמה

 הז חטשב םג ."הארוה., דמלו ,"תילכת,ל גואדל ליחתה םימיל

 .ןי'זולוו תבישי ישאר ילודגמ תונברל תוכימס לביקו ןייטצה

 םירשע ןב אוהו .בוכיל'זב בר תנוהכל רחבנ רצק ןמז רובעכ

 תידוהיה הליהקהש יפ לע ףא ,ותוא הכשמ בוכיל'ז ריעה .המכו

 .בו'צידרבמ קחצי יול 'ר ברה ןהיכ הב יכ ,הלודג התיה אל

 לבקתנ 1904 תנשבו ,ותלכיו ויתונורשכ תא חיכוה ריעצה ברה

 הריד ול הרדיס הליהקה .תראופמ םינפ תלבק ול הכרענ .ריעה ברכ

 לועפל תורשפא ול הנתנו הנוגה תרוכשמ ול הביצקה ,המיאתמ

 .הדעה ינינעל ומצע תא שידקהלו

 ןכו .תידוהיה היסולכואה תביח תא שכר ותנוהכל ותסינכ םע דימ
 רות תאזו ,ךלפה לש יביטארטסינימדאהו ילאפיצינומה ןוטלשה לש

 תשולש .תיסורה הפשב ותטילשו תונוטלשה ינפל האגה ותדימעל תוד

 הינומרהב ותא ודבע ,םילודג םינדמל ,םודארב זא ויהש םיניידה

 ינידב, הלועמ קסופכ ןמטסיירט ברה םסרפתה םימיל .תועד"תודחאו

 תעד לע תלבקתמ הרשפ לש ךרד אוצמל עדויה שיאכו ,"הרות
 ץוחמ םימסרופמ םירחוס םג .רתויב םיכבוסמה םיכוסכסב םיברועמה
 .וינפל ךלה ומשו ,"הרות יניד,, וינפל ואיבה םודארל

 תבוטל םירכינ םיגישה גישה ךלפה ןוטלש יגוחל ותברק תוכזב

 תומשאה לש םירקמב ותחלצה ןייצל יואר הז ללכב .טרפהו ללכה

 .1905 תרעוסה הנשב ,דוחיבו ,םודארב םידוהי דגנ תוילילפ

 םינבר לש תיזוחמ הדיעו ןמטסיירט ברה ןגריא 1907 תנשב

 שמישש ,הקטַאברג רפכב הכרענ הדיעוה .םודאר ךלפ לש םיר"ומדאו

 םג היה הדיעוב םיפתתשמה ןיב .הביבסהו םודאר ידוהיל טיק"םוקמ

 ברה ,(הצבורטסואמ םסרופמה יברה ,םימיל) הצבורטסואמ יולעה

 .םירחא םימסרופמ םינבר ןכו ל"צז יולה לאיחי ריאמ

 ןייטצהו ,(1913--1904) םינש עשת ןמטסיירט ברה ןהיכ םודארב

 תוריזג דגנ הצימאה ותדימעבו ,ללכה תבוטל ותוריסמבו ותונתלעפב

 ,זדולב ברל רחבנ 1914 תנשב .המחלמה תונש לש תויונערופו

 תובר השעו תידוהיה הליהקה תבוטל הכורבה ותוליעפ ךישמה

 ,תואירה תפחש תלחמב הקל .םוריח תונשב תונוש תוריזג לוטיבל

 םידוהי ינומה .ו"נ ןב אוהו ,תופקתה יתש רחאל ,הרהטב ושפנ איצוהו
 .ומלוע תיבל והוויל

 םינברה תדוגא ר"וי ,החמש ר"ד ברה ,רוכבה .םינב ינש חינה

 ר"ד ברה ,ריעצה .האושב רטפנ .ןילופב "יחרזמה, ישארמו זדולב

 םויכ ,רבחמ ,דנלניפב ישאר ברו השראוב בר רבעשל ,םולש
 .לארשיב

 סונאוב ,שידיי) "הידוהיו זדול, יזרא -- םיובננט : היפרגוילביב

 .(1956 | ,סרייא

 ןמשיפ רזויל

 גרבנטסק לאיחי ברה

 ולש תישטיאה הידגרמהו

 ,אמלעב היגולונורכ אל תויהל דעונ םודאר תליהק רפסש הע

 "תבצמ אלא ,הבש לארשי ייחמ תודבוע תפיסא הב ןיא ם

 השק -- םיגורהה הינבלו םלועה ןמ הרבעש המלש הליהקל ןורכז

 ןינעב הליהקה ייחמ ביצעמו רעצמ עטק הזכ תודעדרפסב לולכל דואמ

 .גרבנטסק לש הז

 ןינע, ךפה ,םודאר-ןברוח ינפלמש תונורחאה םינשה 25 ךשמב

 עגונה ירובצ ןינע אלא דבלב ימוקמ ןינע אל תויהל "גרבנטסק ברה
 םיכרדו תוטיש -- םודארב ושחרתנש םירבד .הללכב ןילופ תודהיל

 ,הדעה לש ינחור גיהנמ תגרדל עיגהל ידכ שיאה ןהב שמתשהש

 "למל הנידמה יבחרב תידוהיה להקה-תעד תא ררועל ידכ ןהב ויה

 ,השק המחלמ וז התיה .תוימונוטבאה ויתויוכז תרימש לע המח

 םיבוט ןיטינומ איצוהל ידכ הב היה אל רבד לש ופוסבש תכשוממ
 הניט לש ץמש ונבלב ןיא בוש ,םויאה ןברוחה הארמל ,םויכ .םוקמל

 רבכ ולא לש םהיתומשנ :ונריע לש המש לוליחל ומרגש הלאל

 הלא םג םישודקו םיזאגה-יאת לא תמייואמה םכרדב ןמזמ ופרוצ

 "אב וניחא לכל -- םיביצמ ונאש הבצמה איה תחאו ,ונל הלאו

 .םה רש
 ןז השרפ לע הקיתשב רובענש ונל רשפא םולכ ,ןכייפ לע"ףא

 התיה ,םוי םוי ,הנש 25 ךשמב !הליהקה לש םירעוסה היתודלותב

 ,ןילופב תידוהיה תונותעה יפד לעמ הב ןודל בר ןינע וז השרפ

 -םידוהיה יגיצנ יפמ םג הז ןינעב האחמ"ירבד ועמשנ הברה םימעפו
 םינוש םיינלופ םידרשמ ינויכראב אוצמל ןתינ םויה דועו .םייסב

 לנובירטה ידרשמב וליפא ןידייתבו תואכרעב דחא -- םינושמו

 תודועת -- םייסה לש םילוקוטורפב דחאו ,ןוילעה יביטרטסינימדאה

 רבדהש המכ לכ .גרבנטסק תשרפב םירושקה תואמל םיריכזתו
 רְרועל רבדה שוריפ -- הקיתשב רובעלו ,איה הדבוע ירה -- רעצמ
 לע רפסל אובנ ןמזה קחרממש ילוא בטומ ןכ לע .,תורודל ההימת
 רופיס ךרדב ,םתמאל םירבד .תוינינעב אלא זגור אלל ,ןינעה
 ןנובתהל .גרבנטסק לאיחי ברה ונריע-ןב לש תישיאה הידגרטה

 וב רזוח היהש רשפאו ,ותוריעצב דוע הילע הלעש תעתעתמה ךרדב

 ?םבאב וייח ולמקנ אלמלא ןמזה ךשמב
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 תוררועתה תפוקתב ולח גרבנטסק לאיחי 'ר לש ותורגב תונש

 ימיבו ןילופבו היסורבש (1905) הכפהמה ימיב ,ןילופ ידוהיל

 -נטסק היה העש התוא .םיינויצה םיסרגנוקה תונש-- תימואלה היחתה
 ,לדנמ 'ר ימוקמ הארוה"הרומ לש ונב ,17 ןב ,ריעצ םדא ןיידע גרב

 ףחסנ ותורגב ימיב .תילגרמ תפעוסמה תיאמודארה החפשמל רצנו

 ינרמשה ואצומב ידמל בשחתה אלו ,ןמזה םרז םע המ"תדימב אוה םג

 חרואב היה שבלתמ .ומצעל ךרד ללוס ליחתתו ותביבסו קודאה

 םיגוחב אובל חרוטו חמוצה ונקז חפטמ ,רודיהב תצקמב ,ינרדומ
 םלועל ךרדב םינושאר םידעצ ושעו שרדמה"תיב ילספס תא ושטנש

 ריש ארקש שיו םהיתוחישב ריעצה גרבנטסק היה ברעתמ .ץוחה
 תיב תחת ינרדומ רפסו ךלהמ ותוא םיאור ויה םיתעל ,ולשמ

 םירחא םיבר לשכ היה ולרוג לבא .תוינוליחל ןושאר ןמיס -- ויחש

 וירוה ןוצרל דגנמ בצייתהל ץמוא ול רסח אוה ףא :ורודיינבב

 רבועו ,'ץשומאזמ דימא תיב לעב תב השאל אשונ .ריעצ ואישהל
 ורבע אל ודיב חלצ אל רישעה ךודישהש המוד ךא ,השדח הביבסל

 -- ויפָא תא םלה אלש רחסמב קסעתהל וילע לטינו םיבורמ םימי
 ןמז רחאלו םימי ךיראה אל הז רחסב םג לבא .ריעז רחוסל היחו
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 רבכו ויבא תיבל רזוחו ונתוח תיב ריעצה גרבנטסק בזוע רצק
 .באו לעב זא רבכ אוהו וראווצ לע םייחיר

 תסנרפל הגאדה -- םייחל קוח .גרבנטסקל זא ולחה םישק םימי

 ,ויבא תרוסמ ךישמהל ותעדב רמג אוה .ולרוג ץרחנ זאו .ותיב

 הנפתנ וז העש .הביבסב תונטקה תורייעה תחאב בר תרשמ שורדלו

 דרַאקס לזרבה תליסמ וקב הנטק הרייע .קינב'זריווב תונברה םוקמ

 הרוקה יבועל ויבורק וסנכנ ,זא גוהנה יפל .הצבורטסוא--קסי'ז

 .קינב'זריווב בר שמשמ ליחתה גרבנטסק .להקה "ינפ, לע עיפשהל

 ,הרייעבש םיתבה ילעבל המ"םושמ הארנ אל ריעצהש ,המוד לבא

 .וריעל רוזחלו םוקמה תא בוזעל ץלאנ אוהו תקולחמ הצרפ

 ריעה ינבו ,'זדולב ברל ןמטסיירט ריעה בר רחבנ רזחש העש

 להקה שארש ,ריעב העומש העמשנ הנהו .שדח בר רוחבל ועדתעתה

 -יסָאז ,(לשומה) רוטאנרבוגה לש ותיבב יוצמ היהש ,יקסלאיב קחצי

 ריעצה גרבנטסק לש ויונימל זוחמה תונוטלש לצא לדתשמ ,אקדַא

 -- תונוטלשה יפלכ בר לש םירבדב השוע אהיש ,ינמז םוקמ"אלממל

 רובעכו ,ריעה לש רובצה ייחב גרבנטסק לש ודעצ תישאר התיה וזכ
 הליחת וגתנ אלש טעמכ ריעה ינב .תואצותה ושגרוה םג רצק ןמז

 ךות .הדעל ברב רוחבל םינותנ ויה םהינייעמ ;הז טרפ לע םתעד

 ןילופמ םימסרופמ םינבר .זרכמל םינענ םיבר וליחתה רצק ןמז

 םינברהכ הרות ילודג הב ושמישש הנוהכב שמשל וואתנ הצוחמו

 לכש ,ןבומ .ןמטסיירטו רטומלרפ ,רבליהומ | ,רגיצנד | ,יודנאל

 -בש םיבושחה םיתבה"ילעבמ םיכמות ודצל שוכרל לדתשה דמעומ

 קרפה לע התלע .תקולחמ לכ לאל םשש הנפמ אב עתפלש אלא .ריע

 לכ וינפב ולטבתנ דימו ,בונישיקמ ןוסלריצ ברה לש ותודמעומ

 ורמג םלוכ ,םה רשאב ריעה"ינב לכו םימדקתמו םידיסח ;םירחאה

 ימכח ילודגמ דחאכ םסרופמ היהש ,ןוסלריצ ברהב רוחבל םתעדב

 היברסבשכ .םינש רחאל .לוח ידומילב םג הבר ותעידיש .,לארשי

 היהו ינמורה טאניסל ןוסלריצ ברה רחבנ ,הינמור ןוטלש תחת האב

 .רתויב םילבוקמה טנמלרפה"ישיא ןיב

 םלועה תמחלמ ינפלש ןילופב תידוהיה הליהקה טפשמ יפל

 -שימב אלא ריעבש םיסנרפה ידי-לע רחבנ ברה היה אל .הנושארה

 ימלשמ 654 םודארב ויה םימי םתוא .םיסמה ימלשמ ידיזלע ןיר
 היריעה-תיבב 1914 ראורבפב 10-ב וכרענש ברל תוריחבב .הלאכ סמ

 .ןוסלריצ ברה דעב 596 םהמ ,סמ"ימלשמ 599 ועיבצה םודארב

 לגרל ריעה ינב תא הזחאש החמשה םודאר ידוהיל הרוכז ןיידע

 לבקל וננוכתה לכהו "בוט לזמ,ב םיכרבתמ ויה .תוריחבה תואצות

 -ילעבה לכו ,ףלק לע תונברד-בתכ ובתכ לבוקמה יפל .ברה ינפ תא

 יאצוי ןוגרא תושרב רומש תונברה בתכ) וילע ומתח ריעבש םיתב

 תא תימשר רוסמל בונישיקל ואצי ריעה "ינפ, תחחלשמ .(םודאר

 הרוצב םינפה תלבק תא ונכית םייתניב .ןוסלריצ ברהל בתכה

 קלתסמ ןוסלריצ ברהש ,העומשה עתפל האב הנה ךא ,התואנה

 עדונשכ דוחיבו ,ריעה ינב לע השק םשור השע רבדה .תונברה רתכמ

 ברלש ,ררבתנ :תולובחת ימקרמ לש האצות אלא וניא הז רבדש

 ;:"ישר בתכב םיבותכ ,םיימינונא םיבתכמ םיעיגמ ויה ןוסלריצ

 ,הנשלהמ האצותכ ,ןוסלריצ ברה תיבב. שופיח השענש ןכו

 ררועמהש ,דשח ררועתנ ריעב .יסורז-יטנא הלועפ"ףותישב דשחנו

 .ריעצה גרבנטסק אלא וניא ןוסלריצ ברה דגנ תאזה הלועפה לכל

 ואצי םהיגיצנו .ןוסלריצ ברה לע רתוול וצר אל ריעה ידוהי

 בונישיק ידוהי :הנפמ אב הנהו .ובוריסמ וב רוזחיש וילע עיפשהל

 םודאר תליהק ןיב הרות-ןידל ועיגה םירבדה .םבר לע רתוול ובריס

 .ןוסרואינש חנ לרעמש ,קסיורבוב לש הבר ינפב בוגישיק תליהקל

 תליהק לש הפיקתה התודגנתה חכונש אלא .ןידב וכז םודאר ידוהי

 תוגירטניאה תמחמ ,ןוסלריצ ברה לש שעמה"רסוח תמועלו בונישיק

 .ןוסלריצ ברה לע םחרכ לעב םודאר ינב ורתיו ,ל"נה

1 

 גרבנטטקש דשחה םלוא .ריעה ידוהיל השק המולהמ וז התיה
 תוריחבה ושחוהש ,רבדל םרוגה היה תופסונ תולובחת לבחמ ריעצה

 יודנל ברה .םדוקמכ תועד תודחא התוא התיה אל םעפה .תושדחה

 ידוהיו לודג םכח דימלתו תמסרופמ תוישיא אוה ףא ,ה'צראיואזמ

 ומכ םירבדה ורזח בושו .הבר החמשב וז הריחב םג ולביק ריעה

 תארקל ריעה ינב וננוכתה הזמ רבעמ .ןוסלריצ ברה תריחב הרקמב

 השע הזמ רבעמו ,'דכו תונברה בתכ תשגהו ותנוהכל יודנל ברה תלבק

 ,ריעל אובלמ יודנל ברה דעב עירפהל לכה יולגב טעמכ גרבנטסק

 הנוהכה תא לבקל םא טילחהל ושפנב זוע אצמ אל יודנל ברהו

 .םלועה תמחלמ הצרפש דע רבדה ךשמנ ךכו .ול תעצומה

 :רקפהכ לארשי ייח ויה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 םירעב םיקזוקה תונחמ ידימ םימיא-ישעמ לע ועיגה תוער תועומש

 םידוהי יפלא .םוי-םוי ישעמל ויה סנואו דוש .חצר  .תורייעבו

 טלפמ ושקיב ,םהיתומוקממ יסורה אבצה תונוטלש ידיזלע ונופש

 םודארב .ברקל וחלושו אבצל וסיוג םודאר ידוהימ תואמ .םודארב

 "םיברע ןיב,בו ,(ד"ערת לולא ב"י) םידוהי השולש םיסורה ולת

 דומ,כ יסורה ןוטלשה ידימ יונימ לבקל ריעצה גרבנטסק חילצה הז

 םיאצומ 1914 רבמצדב 11-ב ."םודארב ברה ידיקפת לש לעופל איצ

 םע גרבנטסק לש ותמיתח תא תוחרזאה ירפסב הנושארה םעפב ונא

 דצמ הבוגת אלל טעמכ יונמה רבע איהה תעב ,ןבומ .הזה יוניכה

 המינפל חלשמו רסוא ליחתה יסורה ןוטלשהש דוחיבו ,ידוהיה להקה

 רבעב םידושח םישנאו הדעה יסנרפ תא הבורע ינבכ היסור לש

 םג ויה היסורל חלשהל תנמ-לע םירסאנה ןיב .ילילפ וא יטילופ

 םיפירח םידגנתמכ ועדונ לבא ,ל"נה םיגוסהמ ללכב ויה אלש םידחא

 -אלממו ודימלת ,ריעב עודי ליכשמ ,טנמאיד םולשכ גרבנטסק ברהל

 םידיסחה יפירחמ ,גרבנזור חנכ וא ,לקנרפ לארשי 'ר לש ומוקמ

 םקנ השעמ הזש גרבנטסק ברהב ודשח םירסאנה תוחפשמב .רוג לש

 לארשי לש ומשמ ורסמשמ ,ףקות-רתי הלביק וז הרעשהו .ודימ

 לש לרנגה לצא ברעתהשמ יכ .,(טנמאיד םולש לש ונב) טנמאיד

 השענ רבדהש ,הלה ול הנע ,ויבא תא ררחשל בוצבאיפ בצמהיליח

 ,טנמאיד ותוא רזח םינש רשע רובעכ ,בגא .גרבנטסק תארוה יפ לע

 .וז הנעט לע ,גרבנטסקד-ןמלגופ טפשמב ותודעב

 שוביכה-ןוטלש ידידלע השבכנ םודארו םיבורמ םימי ורבע אל

 ברה ליחתה ןמז ותוא .המחלמה"יאנתב םנקתל ורזח םייחהו ירטסואה

 ירטסואה שוביכה ןוטלש ידימ : תימשר ותנוהכ תא רצבמ גרבנטסק

 ימ זא היה אלו ,ריעה ברכ שרופמ יונימ ילבקמ אוה ןילבולב

 ,ריעה ברכ חונב ומצע תא שיגרה רתויו רתוי .דגנמ ול דומעיש

 .עורזרלעב םישנא םבור .םידהוא"גוח וביבס ףוסאל ליחתמ אוהו

 תודידי רשוק ןכו ,הכאלמ"ילעב ןיבמ וילא ךושמל אוה חרוט דוחיב

 .ינוניבה דמעמה ןיבמ םירופס םישנא םע ףאו םיללובתמה יגוח םע

 תונושארה םינשהו ירטסואה שוביכה ןוטלשה תונש ורבע ךכו

 ,גרבנטסק לש ודיב היה םינש 7--6 ןתוא ךשמב ,ןבומ .ןילופ תמוקתל

 ברקמ םיימשר םישיא םע םג םירשק רושקל ,ריעה ברכ ודמעמב

 .דידיכ םהילע בבחתהלו ריעבש תירצונה היסולכואה

 ןילופב ורדסוהשכ ,207ה תונש לש תונושארה םינשה ןתואב

 תצעומ .טאניסה ,םייסה ןוגכ ,הנידמב םייללכה ןוטלשה ירדס השדחה

 .הליהקה -- ידוהיה ימונוטבאה ןוטלשה לע םג רותה אב ,תוינוריע

 -לפמה וננוכתנ ,ןילופב תולודגה םירעה ראשל המודב ,םודארב םגו

 שוביכל -- הלש היגולואידיאהו הגלפמו הגלפמ -- תונושה תוג

 -לשממה תונקתהש רתויבו ,תימוקמה הליהקה ןוטלשב הדמעו םוקמ

 םג תוליהקה לש ןתלועפ ףקות תא הברהב וביחרה תושדחה תוית

 הליהקל הריחבה תוכזב תולבגההו ,תואשרההו םידיקפתה םוחתב

 .רוחבל יאשר (םישנל טרפ) ריעב ידוהי בשות לכ היה תעכ ;ולטוב

 .סמ ימלשמ רפסמ לש תדחוימה םתוכז הליהקה התיה אל בוש



 יפמל דבלמש ,ןילופב םירעה ראשל םודאר ןיב דחא לדבה קר היה
 הכאלמה"ילעב תעיס ןוגכ -- תוילכלכה תועיסה וא תוימשרה תוגל
 תועיסה ראש לכ ."גרבנטסק ישנא, -- ימוקמ םרוג םג ןאכ ץצ --

 לארשי תדוגאכו יחרזמכ ,םייללכה םינויצכ -- ריעב תויחרזאה

 ןהיניב םיימינפה םידוגינה ויהי -- תימואלה הכאלמה-ילעב תצובקכו

 הפיאשב -- םיעדדימימת ויה דחא רבדב ,ויהי רשא הליהקה םוחתב
 .הליהקה ייח תא רידסהלו תונברה תלאש תא רותפל

 -ובחת אלל ורבע (1924 רבמטפסב 14 םויב) הליהקל תוריחבה

 ("םיצעוי,) םיסנרפה 25 ןיבמ ."גרבנטסק ישנא, דצמ תודחוימ תול

 דימ ,אופיא ,ושגינ תויחרזאה תועיסה .השולש קר וז הצובק הלביק

 .1924 רבמבונב 1-ל ודעונ תוריחבה .ברב רוחבל ןדיקפת ףקותב

 םידמעומ לש תועדוה תועיגמ וליחתה .הבר תוריהזב ושענ תונכהה

 בלסורַאימ גרבנייטש ברהש ויה םייוכיסה לכ .ןילופב םיבושח םינברמ

 רחבנ ברה היה תושדחה הליהקה תונקת יפל .ריעה ברל רחביי
 .הז רבדב םידחואמ ויה וללהו ,םיסנרפה ידי"לע

 -אמרופה םירבדה לכ ןכו .ברב רוחבל הליהקה תודסומ תטלחה
 חוקיפה תויושר לכ ידידלע ורשוא ,הריחבה ןמז ףאו תונכההו םייל
 תודהיב ףאו ,הליהקב ררועתנש זגורה ןבומ ןכ לעו .תונוטלשה לש
 גרבנטסק ברה תשקב יפ לעש ,העידיה העיגהשמ ,הללכב ןילופ
 העש יפל בכעל ,ןוילעה יביטרטסינימדאה לנובירטה םעטמ טלחוה
 תא דעוהו הצעומה ,הליהקה תודסומ ,אופיא ,ולבקשמ .תוריחבה תא
 תדחוימ תוצעיתהל ופסאנ ,יביטרטסינימדאה לנובירטה תטלחה
 דזאה תוגלפמה ירחבנ ידיזלע המסרופש הרהצהב .1924 רבמבונב 9"ב
 השמ ידיזלע הארקוהש ,לארשי תדוגאו יחרזמה .םינויצה :תויחר
 : הב רמאנ רתיה ןיב .הדעה זגור לכ עבוה ,גרבנטור

 -נטסק רמ םהל ספתנש םילקלוקמה םיעצמאה לע ונא םיחומ,
 היסולכואב יפוד ליטהל ןוילעה לנובירטל ותונלבוקב זיעהש ,גרב
 ול ןינע הליהקה דעוש ןכו ,תונמאנ-רסוחב המישאהלו תידוהיה
 תויטילופ תוגלפממ יושע אוהש ינפמ בר לש תושדח תוריחבב
 .תויטילופ תוגלפמל ךייתשהל ברסמ ,גרבנטסק ברה ,אוה וליאו
 -רדנא ןפוס ולא תוריחב לש ןהיתואצותש ,רבדה לע ונא םיחומ דוחיב
 םיגיצנה ,ונא .םודאר לש הליהקה ייחב תודימה לוקלקו היסומל
 ומצעל השרמה גרבנטסק דצמ דספנ השעמ ךכב םיאור ,םייקוחה
 ."קוחכ תרחבנ הליהק יפלכ הז ןיממ םינכוסמ םיקומינב שמתשהל

 דגנ ועיבצה םינש קר -- הטלחהה םג הלבקתנ הבישי התואב
 ילאמרופה דצה םייתסנ ךכב .הנלבוקה לע ןוילעה לנובירטב רערעל

 וזבזוב בושו בושו ,ןינעה םצע ללכ רתפנ אל ןיידע םלוא .רבדבש

 דיה םודאר ריעה : םיחאה-תאנש הרבגו םייפסכ םיעצמאו יתרבח ץרמ
 .תוימונוטבאה תויוכזה תרימשל המחלמה למס ןילופ תודהיל הת

 ישוק הלגתנ ,הנוילעה היצנטסניאל רבע ןינעהשכ הז העש

 התעפשה חוכבש ,םייסב תידוהיה תוגיצנה םג .היעבה ןורתפב

 -רטסינימדאה תונוטלשה לצא תובורק םיתעל התוברעתה ףקותבו

 ,תובר םימעפ רצימה ןמ הליהקה תא ץלחל הכ דע החילצה ,םייביט

 לנובירטהש דע .היתוילדתשה תא קיספהל םעפה התיה הסונא

 -אמב .תונותעהו םישיא תבוגת הרבגתנ הז תמועל .וקספ תא קוספי

 תולולעה תוערה תואצותה לכ לע ועיבצה .תונותעב ומסרפתנש םירמ

 ןהיתויוכזל ,גרבנטסק ברה םהל ספתנש הז ןיממ תוטישמ חומצל

 תיללכ היעבל היה םודאר לש הניינע .תוליהקה לש תוימונוטבאה

 .םיברה תושרל הרבעו

 העונתה ישארמו ינלופה םייסב ריצ זא היהש ,םיובנירג קחצי

 דוסי לע ,הארה רתיה ןיב .הז ביאכמ ןינעב עגנ ,הנידמב תינויצה

 ףתיש גרבנטסקש "גנוטייצ רעמַאדאר, ןותעב םסרפתנש רמאמ

  םע ןכמ רחאלו ,(תיסורה תיאשחה הרטשמה) "הנרכוא,ה םע הלועפ
 ,ךכל המרג םיברב וז השק המשאה .םיירטסואה שוביכה תונוטלש

 היושעש הדיחיה ךרדב סופתל גרבנטסק היה סונא הרירביןיאבש

 .יזוחמה ןידה"תיבב טפשמל איבה אוה :הצמשהה ןמ ורהטל התיה
 היה אל תאזה תונמדזהה .ןמלגופ סחנפ רמ ,ל"נה ןותעה ךרוע תא

 הכז תילאמרופ הניחבמ יכ םא ,גרבנטסקל חור תחנ םורגל ידכ הב
 .רסאמל יזוחמה ןידה-תיב י"ע ןודנ ךרועה :ןידב אוה

 -יכרוע השימח ועיפוה םידדצה ינשמ .יבמופב להנתה טפשמה
 םללכב) הל הצוחמו םודארמ םיידוהי םינקסעו תורשעל םידע, ןיד
 םניאשו תירב ינב םגו ,םשאנה ידידלע ונמזוהש ,(ןבלב ריאמ 'פורפ
 בר דה היה טפשמה ךלהמל .גרבנטסק ידי-לע ונמזוהש תירביינב
 תוכזה םדא לכל םא םג :תמאה לע הדונ ךא .םירכנ ןיבו םידוהי ןיב
 הדימב אלש גהנ גרבנטסק ברה ירה וב לטוהש יפודמ רהטהל
 לע עיבצהש ,ךכב לכ םדוק :םינפ המכבו .הז ןינעב ןגוהכ אלשו

 רחבש ,ךכב ןכו ;ףדרנ וליאכ אוה הילעש ,ינלופה םעל ותונמאנ

 -שיטנאה העונתה לש םיעודי םיגיהנמ ןיד יכרוע םירוגינסכ ומצעל

 םידוהי ררוצ ,יקסרומכ ןיד-ךרועה לש ומש ריכזנ םא יד .תימ

 "יובזוור, .תצובק לש הגיהנמ ,יקציוו'זזדינ לש רומש וא ,קהבומ
 -יאש רשפאו רשפא ,ןכא .תימודארה (ןילופב םיימשיטנאה תצולח)
 שואי תמחמ קרו, גרבנטסק ברהל ןוצרל ויה אל םהיכרדו הלא םיש
 ןושארה טפשמל .ןקתל ןתינ אלש תוועמ הז היה לבא .םהל ספתנ
 .ידוהידללכ הווארדטפשמ ךפה אוהו ,תרחא היצנטסניאב ךשמה היה
 ר"דכ ,םייסל ריצ ,ןוהט עשוהי ר'דכ הלענ חור-שיא וב ועיפוה
 לנובירטה ץרח אבה וקספב .ןוזנרב ןידה-ךרוע םגו ךיירטשנטור
 יולגב הנוצר תא עיבהל תוכזה הליהקה ידיבש ,וניד תא ןוילעה
 ברה רחבנ ,(19/ תנשב) ןמז רובעכ ,םנמאו .הנוצרכ בר רוחבלו
 ,תויביטרטסינימדאה תויצנטסניאה לכ ידידלע רשואו ברכ גרבניטש
 לבקלמ ענמנ אוהש אלא ,תראופמ םינפ תלבקו תונבר-בתכ ןכוה ףאו
 םא תובישח ןיאו .גרבנטסק ברה דצמ םיככתה ללגב הנוהכה תא
 רשא ,היתודסומו הליהקל ביבסמ תוללותשהה לכ לע רפסל אובנ
 לש ודוסמ םישנא תונוטלשה ידי-לע ונמתנ םמוקמבו ,ףוסבל ורזופ
 םודארב הליהקה ייחש דע .םימעפ המכ רבדה רזח ךכו .גרבנטסק
 תא גרבנטסק ברה אכיד םינש ךשמב .(1939 תנשב) ירמגל ומדנ
 .הרזח ךרד אצמ אלש -- רצו ,יתבר הליהקה לש ישפחה הנוצר

 שיא ,גרבנטסק לש תישיאה הידגרטה תא תוארל שי ךכבו

 םיניקת םייחל סנכהל םייוכיסה לכ ול ויה .ריעה ןב ,ונרשבו ונמצעמ

 - ותלכשהו וצרמ החור ץמוא חוכב תולעתהל והשמב םג ילואו

 -משה"ןיב לש ןמזב שיאה הלע ,הנהו .םייחב הדמעל ומצע רישכהלו

 םינש 25 ךשמב .תררוסו העות ךרד לע םימוחתה בוברעו תוש

 תונברה רתכ תא אצמי יכ ,המיד : ךרדדאל-ךרדב שדשיד וייח תונשמ
 ...אב אל רתכה לאו ,םודאר לש

 .םימיאהו ןברוחה ימי ,ןילופ תודהיל הארונה העשה האב הנהו

 .דמל תוברו רבעב וכרד תא שדחמ בשיח ,גרבנטסק ברה בשי זאו

 אל ומשו ,יצאנה ןוטלשה ןוצרל דבעתשנ אל האושה ימיב
 קתוש .ויתומא 'דב ,ומלועב רגתסה אוה .םהה םירדוקה םימיב ללוח

 אוה .ןיעל ותוא האור ןיאו אב ןיאו אצוי ןיא .וירוהרה רהרהמו
 טסוגואב 16 לש רהמנהו רמה םויב קר ריעה תוצוחב הארנ

 ריאתל הנורחאה םכרדב םודאר ידוהי ףלא 18 תורוש ןיב 2
 .הקנילברט לש םיזאגה

2-5 



 תוחפסנ

 תודועתו תורוקמ

 םיטרפ םהבו ,ןמזה לש תונותעה ךותמ םיעטק רורצ ןלהל

 .הינברו םודאר תליהק לש םייחה יווהל םיינייפא

 ןיזיירד דמושמה תשרפל

 הליהקה לע טלתשהל שקיבש ,ןיזיירד ,תונברל "דמעומ,ה לע

 : 'גנוטייצ רעמַאדאר,ב ויתונורכזב טילבטקשומ .פורפ רפסמ .חוכב

 דימלת ,ינאשכ, ו"מרת חלש תשרפ תבש ברעב הז היה,

 לארשי י"ע יתשקבתנ ,השראוב ןייטשקיד לש ורפס תיבב ריעצ

 רשקב םודארל אובל דמעש בולוקוס םוחנ ינפ תא לבקל לקנרפ

 -שמכ ,בולוקוס לצא אצויו סנכנ יתייה רבכ ."הריפצה,  תריגסל

 ואוב תרטמ .יקזידורוגז .ח .י םע דחי ,"הריפצה,הב עובק ףתת

 ןישלמה לע עיפשהל םג ,רתיה ןיב ,התיה םודארל בולוקוס לש

 -יתבו םירדחה לש םמויק תחת ותריתחו וישעמ קיספיש ןיזיירד

 :תורבסה ףא לעו ידוהי ןולמל ואיבהל שקיב בולוקוס .רפסה

 הרירב ןיאב .ותעד לע דמע ,םיאתמ ידוהי ןולמ םודארב ןיאש

 -ולוו בוחרב זא היהש ?יקסבוקרק, ןולמל חרואה תא יתאבה

 ,לקנרפ לארשי םשל עיגה דימ .ןמרקב לאנתנ 'ר לש ותיבב ,7 הב

 ,תאזה תמדקומה החישה ירחא .יףיסאה,ו "רתסא אשמ, לעב

 רתיל .םימי ינשכ ךשמנש ןיזיירד םע מ"ומב בולוקוס ליחתה

 רנימס לש רבעשל חקפמהמ בתכמ ומע בולוקוס איבה עונכש

 אוה לכ םדוק .יקסמינולס גילז םייח 'ר ,רימוטי'ז םינברה

 ןיזיירד ןיב םילשהל ךכ רחאו ,גרטקמה ןטשה תא לבלבל הצר

 רישכה ןישלמה .האולמב הגשוה הנושארה הרטמה .לקנרפל

 .רוזנצה לש ורושיא םהילע היהש םימרחומה םירפסה תא שדחמ.

 לש ותודגנתה ללגב הלשכנ ,םולשה -- הינשה ותרטמ םלוא

 תודות ,גישה םשו ,גרוברטפל םודארמ עסנ בולוקוס .לקנרפ

 .שדחמ "הריפצה, תעפוהל רתיה ,גרובזניג ןורבה לש ותרזעל

 רשפיאו ,םיכרועה דגנ טפשמה תא םג לטיב םינפה-רטסינימ

 היה ןישלמה לש ופוס .הקיתש ימי 24 ירחא "הריפצה, תעפוה

 ,הרכשל התש ,יסופיט יסור דיקפכ גהנתה אוה .ןמה לש ופוס

 יתימאה ופוצרפ תא הליג סוקרמ יכדרמ הרומהש דע ,דחוש חקל

 שיא בזעשכ םלוא ,ותרשממ הז םעטמ רטופ סוקרמ םנמא .םיברב
 החלשנ ,השראוב ותרשמ תא ,יקסלובורבוד ,ןיזיירד לש ותוסח

 ףסוי תא חידהל :ןושלה וזב השראו לילג לש חקפמהמ הארוה

 לש הריירקה המייתסנ ךכו !רפסה יתבב הארוהה ןמ ןיזיירד

 שולש ךשמב תידוהיה היסולכואה לע רורט ליטהש ןישלמה

 רצנתה ןיזיירד .ח"מרת דע ה"מרת תנשמ -- תופוצר םינש

 .לופסראט וקב תבכרה-תנחת להנמ לש הרשמ לביקו ,ךכ רחא

 רבכ חישמה, םשב רפס רביחו לוואפל ומש תא הניש אוה

 ."בוזעו דדוב תמו תפחשב הלח תורכיש בורמ ."עיפוה

 ירקמ,, םינודבספל תודות ריביסל שוריגמ זא לצינ לקנרפ לארשי

 תא ףיקתה וב ,"הריפצה,ב ףירחה ורמאמ לע םתח ובש ,"יקדרד

 -לופהו םידוהיה ררוצ ול הליג הז רבד .דחי םג הלשממה תאו ןיזיירד

 ןושאר ןברק .דובכ ול שחרש ,יקסלובורבוד ,רפסה"יתַב להנמ ,םינ

 ישיא סחי ךותמש ,גרבדירפ .ש .א רוזנצה היה לקנרפ לש ורמאמל
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 הרגסנש "הריפצה, התיה ינש ןברק .רמאמהמ ןיע םילעה לקנרפל

 יקסמינולס גילז םייחו בולוקוס םוחנ ויה ישילשה ןברקה .ןמז קרפל

 .תוסנקו רסאמל ,טפשמל ויה םייופצש ,שישיה

 1902 תנשב הליהקל תוריחבה

 ירפ ,האבה היצנדנופסרוקה "ַאטילעארזיא,ב הספדנ 1902 ילויב

 :טילבטקשומ .פ לש וטע

 אל ,הנש תיצחמכ הז ךרעהל ודמעש הליהקל תוריחבה,

 ופתתשה רבעש סראמב ויהש תוינשה תוריחבב .ןיידע וכרענ

 תמחלמ .םודאר תודלותב והומכ היה אלש רבד -- םירחוב 0

 -עוס ויה תוריחבה .להקב םייח הררוע איה םג הצרמנה תועיסה

 לכ וכסח אל .הקירמאב ומכ טעמכ ,שערו המוהמ תואלמ ,תור

 -למב ורמגו רכש סוכב וליחתה ...תילכתל עיגהל דבלבו למע

 האיצוה המחלמהו .םינויצב שפנ ףוריחב ומחלנ םידיסחה .תוניש

 טייחהו ועצרמ חינה רלדנסה ,התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא

 םעטמ דחא רחבנ ףוס"ףוס םלוא | ...ותעוצר דמלמהו וטחמ

 תולוקה גוליפ ללגב -- םינרמשה דמעומל רשא .םירואנה
 ברה לש ומוקמ הנפתנ םייתניב .תושדח תוריחב תושרדנ

 .'השראול אציש ,רטומלרפ

 :רפוסמ הנש התוא רבמטפסמ תרחא הינדנופסרוקב

 םיתרשמ תפיסא הכרענ בורקמ הז .םירקבל תוצצ תועצה,
 לש דסח תפוק, ןנוכל העצה התלע בושו ,םיריעז הכאלמ ילעבו

 יכ ,ונינפ הסכת הפרח םלוא .םירצונל םהל שיש ךרדכ ,"תמא

 הליהקה ביצקת .תסנכ-תיב הייורקה הברוחל המואמ השענ אל

 םילוח-תיבל ןה תוירקיעה תואצוהה .לבור 12.125 הנשה הלוע

 ,לבור 3,794 -- הליהקה לש םיכרצל ,לבור 6.609 : תופורתו

 ."דועו לבור 683 -- תינוריעה הוולמ תפוקל

 : םיארוק ונא ,1907 לירפאמ "ַאטילעארזיא,ב

 .םירואנהמ םירבח השולש הליהקל וסנכנ הרבעש הנשב,

 ,םידמעומ השולש דוע רוטנרבוגה רשיא םירבח המכ תשקבל

 ולעה .(הליהקה) "רוזוד,ה תולועפב ףתתשתש תדמתמ הדעו ןכו

 .ןוזמה יכרצ ריחמ הלע יכ ,הליהקה ידיקפ רכש תא

 רתוי לבור 2,500-ב וגייה ,לבור 15,400 ל דע הלע ביצקתה

 ןגס תפסוהל קלחו םידיקפה רכשל קלח אצוי הזמ .דקתשאמ

 -- םילוחה תיבל :ןיטולחל רתוימ הרשמ ,ברה לש ישילש

 תורחא םילמב .םינברהו שרדמה"תיב יכרצל רתיהו ,לבור 0

 אוה הזכ .תחא הטורפ ףא הבצקוה אל ךוניחו תוברת יכרצל --

 " םירואנה לש (הליהקה) "רוזוד,ה

 :ןותעב רפוס הנשה התוא יאמבו

 'ודו 'ה םימיב םודארב הכרענ ןמטסיירט ברה לש ותאירקל,

 רוטנרבוגה ינפל וגצוהש םינבר 27 ואב .םינבר תפיסא יאמב



 םשרנ לבא ,תורוגס ויה תובישיה .בוט לכ םהל לחיאש ,וקדאיסז

 ינינע ,םיטחושל םינבר סחי ,ןיאושנ ,ןישורג ינינעב ונד .לכיטרפ

 תוכלמ,ב םינברה ינינעל תדחוימ הדעו תמקה ,םינברהו ךוניחה

 -סינימב תד ינינעל הדעול םינברה תדעו יגיצנ ףוריצו "ןילופ

 ןיד ןיבל הרות יניד ןיב הרשפל התיה הפיאשה .םינפה ןוירט

 ."תוכלמ

 :טילבטקשומ .פ בתוכ 1901 לירפאב

 6/0007ל 2,0007מ םילוחהיתיבל התבצק תא התלעה הליהקה,

 תורקפהה תחת ,םירדס וסנכוה אשידק הרבחה ינינעב .לבור

 .הכ דע הררשש

 הליהקה .לבור 330 סינכה םיבבוח ידיד-לע ךרענש םירופ ףשנ

 -תיב לש חותינה-רדחב תוטימ יתש רודיסל ףצכה תא הביצקה

 ."םילוחה

 :האבה היצנדנופסרוקה המסרופ 1903 ראורבפב

 ,לבור 6,000 לש םוכס ותאווצב חינה רלדא שיבא 'ר,

 אלא .הרות דומלת ידלי תשבלה יכרצל שדקות ולש תיבירהש

 ,הרות דומלתה תיב דיתעב םייקתי אל םאש ,יאנת הנתהש

 ינש לש םבצמ .רחא דסומל וא ,םילוחה-תיבל ןרקה רבעות

 לש ודוסימ אוה דחאה .ער לכב אוה הרות דומלתה תודסומ

 -המ הכימת ןיא םהינשל .םידיסחה לש ינשהו ,לקנרפ לארשי

 יכ ,וז הרטמל הביצקתמ רשאת הליהקהש חינהל ןיאו ,הליהק

 לוק םירישעה ומירה ,םיסמה לועמ םיינעה תא וררחישש ירחא

 "!םירשעה האמב םודאר תליהקב רפסה-יתב לש םבצמ הז .הקעצ

 הליהקה םע ויסחיו רבליהומ ברה

 םע ויסחיו םודארב ברכ רבילהומ ברה לש ותנוהכ תשרפ לע

 ררעמַאדאר,ב ,(גלפומ היטומ) ןמסייו יכדרמ 'ר רפסמ ,הליהקה

 :"ןבעל רעצלעק

 רוביצה לע עיפשהל ודיב הלעיש ,הוויק רבליהומ ברה.

 טיינחורה םייחב הברה הבוזעה לע ויניע תא חוקפלו םודארב

 הלמ לכ תולעפתהב רוביצה לביק הליחת ,םנמאו .םיילאיצוסהו

 וחתפ םידמלמהש עגרה ןמל םלוא ,ברה לש ויפמ האציש

 -ישאהו ןמרביל ןואיל הדוהי ליכשמה לש ורפס תיב דגנ המחלמב

 לע רבליהומ ברח םע םיסחיה םג וננטצנ ,תוסרוקיפאב והומ

 אלש דבלב הז אל םיתבה ילעב .הזח רפסה תיבב ותכימת םוש

 ומירחה אלא ,םדקתמה רפסה"תיבב ךומתל ברה לש ולוקב ועמש

 התכימת ףא לע .הז רפס תיבל ונב תא חולשל זעהש דחא לכ

 היח לוכי אל ,םידימאה םיגוחהו היצנגילטניאה ,הלשממה לש

 ץלאנו םידמלמהו םידיסחה לש תופידרה לומ דומעל ןמרביל

 .ןשארה םדקתמה רפסה תיב תא רוגסל היה

 תא ררמלו ברה תא ףודרל םיאנקה וליחתה ןמזה ותואב
 תא הליהקה הריכחה ויפל ,גהנמה ררש הפוקתה התואב  .וייח

 חמק קפסל ומצע לע לביקש םדאל "אחספד אחמק,ל תויוכזה

 -גוד ,ןידה תיב ינפל םדוק איבהל היה רכוחה לע .חספל תוצמו
 תא לביק ךכ רחא קרו ,התורשכ רושיא םשל ,הטיח לש המ

 ורפס תיב ביבס םידשה לוחמ ליחתה זאמ ,הנהו .ברה רשכה
 ידוהי ולכאי הנשה יכ ,העומש םיאנקה וציפה ,ןמרביל לש
 ברה לש וינזאל העומשה העיגהשכ ..ץמח הביבסהו םודאר
 דחי וחלשו רכוחל דימ ארק ,םמותשנו להבנ אוה ,רבילהומ

 לכו הטיחח לש תורשכה תא םעפה דוע קודבל ןידה תיב סע
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 וליפא הניש אל רכוחה יכ ,ררבתנש רחאל .הנחטה ירזיבא

 לכוי תבשבש ,ברה הוויק ,ןידה יפל לבוקמהמ דוי לש וצוקב

 הרבסה לכ ,םרב .תסנכה"תיבב הליפתה תעשב רבדה תא ריהבהל

 תא םישאהל הפצוחו תאש רתיב ופיסוה םיגוגמדהו ,הליעוה אל

 ינפ .רבילהומ ברה לש ובצמ תא ראתל לקנ .תורשכייאב ברה

 ןמרקב לאנתנ 'ר ןקזה ריבגהו ,ודדועלו ומחנל וילא ואב ריעה

 היה השק םלוא .ונימיל דומעל ידכ ותיבל אב ומצעבו ודובכב

 לעו וילע תאזכ הלילעל ליגר היה אלש יפל ,וחור תא עיגרהל

 ושפנ תא טיקשהל החוכב היה אל דודיע תלמ םושו ,וניד תיב

 הז ןינעב הבושת-תלאש לש קרפ בותכל זא בשי ברה .תרעסנה

 ...הרות ןיא חמק ןיא םא : טילפהו

 ,תובהל שא תבצוח השרדב רבילהומ ברה אצי לודגה תבשב

 חרק לש תקולחמ םיסינכמה םיעובצה ינפ לעמ הווסמה תא ףשחו

 ,םהלש םיכושחה םיסרטניאה ןעמל אלא ,םימש םשל אל ותדעל

 המחלמה תא ןואגה ברה לביק ,ןכ יכ הנה .רפאו רפעל םאשעו

 תסנכה-תיבב ויתושרד אשנ ותבשב תבש ידמ .וילע ופכ םיאנקהש

 לש םהישאר לע תירפגו שא ךפשו ,הרותה תאירק ינפל

 תא עיגרהל חילצהש דע ,םירקשו תוביד םיציפמה םיכושחה

 תא ברה להינ זאמ .םיתיסמה לש םהיתויפ תא םותסלו תוחורה

 הנימזה קוטסילאיבב הלודגה הליהקהש דע ,המר דיב תונברה

 ."ברכ הב ןהכל ג'מרת תנשב ותוא
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 רפיס םודארב רבילהומ ברה לש וייחמ הדוזיפא דועו
 הריזג האצישכ ,תמדוקה האמה לש םיעבשה תונשב הז היה .ןמסייו
 .םהינקז תא חלגל ןילופ ידוהי לכ לעש ,השראוב רוטנרבוג-לרנגהמ

 ברה תא וילא ארק אוה ,םודאר לש הלשומל הדוקפה העיגהשמ
 הדעל המגודל שמשיו הדוקפה יולמל ןושאר היהיש ונממ שרדו

 בישה ברהש ןבומ .היפכ יעצמא טוקנל ךרטצי אלש ןעמל .הלוכ
 לשומה ול הארהשכ .הרותבש רוסיאה לע וכמתסהב הלילשב
 ,ברה ול הנע ,םהינקז םיחלגמה ץראל ץוחב םינבר לש םימוליצ
 םלועל ומצע אוה םלוא ,הרות ינידב חוכיוב סנכהל ונוצרב ןיאש
 יברה אסכ תא בוזעל היהי ןכומ -- וילע ופכי םאו ךכל םיכסי אל
 אובל ידכ ,השראול עוסנל תושר שקיב ,םוקמ לכמ .םודארב תונ

 רקיבו השראול רבילהומ ברה עסנ .רוטנרבוג-לרנגה םע םירבדב
 הריזגהש רמאו ,ועיגרחש טייהדנוזעג בקעי 'ר ברה לצא הליחת
 לוטיבהו ליאוה םלוא ,גרעב ךיסנח לצא ותוברעתה בקע הלטבתנ
 .םימי המכ חשראוב ראשהל ול ץעי ,ימשר ןפואב זרכוה םרט

 ותואב השראול ועיגח .ןולמב םייתניב חראתה רבילחומ ברה
 בונישמאמ יברה טחיניבו ,םירחא תומוקממ םינבר םג ןינעה
 תואקתפבו תושקבב ןמז ותואב וילא ונפ תואמ .ונולמב חראתהש
 | .תונוידפ םמע ואיבה ףאו

 ,ול עידוהו רבילהומ ברה לש ורדחל יברח סנכנ דחא םוי
 .ויאר ומע עבק אוהו ,השראול עיגח רבכ רוטנרבוג-לרנגהש
 ,ועסממ חוני לשומחש ינפל ,רתלאל תכללרבילהומ ברה בריס
 יברה לקתג ןומראה ףס לע .ודבל ךלהו שקעתה יברה ךא

 ברה ךלה רקובב תרחמל .המינפ סנכהל ול חינה אלש רמושב
 ונכוה ותשקב יפל .הריזגה תא לטבמה בתכה תא לביקו ,ןומראל
 בר המ םלוא .ול וכיחש םינברה ליבשב הדועתה לש םיקתעה
 יפמ ול עדונ םודארל הרזחב ךרדבשכ ברה לש ונוהמת היה
 -- זא ...הריזגה הלטוב בונישמאמ יברה תרזעב יכ ,םיעסונה
 םדא שי יכ :תלהקב קוספה וחומב הלע -- רבילהומ ברה ריעה
 וונתי וב למע אלש םדאלו ,ןורשכבו תעדבו המכחב ולמעש
 | ...וקלח



 יישלושמה טוחה.
 -ייצ רעמַאדאר,ב ויתונורכזב רפסמ טילבטקשומ יטלפ .פורפ

 רואית םיאצומ ונא ,(ד"ערת טבש ח"כ) 1914 תנשמ "הריפצה,ב ןואילו לקנרפ לארשי ,רבילהומ ברה : שלושמה טוחה לע "גנוט י
 םינודבספ הארנכ) ר"ימש ידיב בותכ ,אוהה ןמזב םודארב הליהקה תאזה הדעוה .םידמלמה לש תוניחבה"תדעו תא וויה דחיש ,ןמרביל

 : (ותוהזל ונחלצה אלש ריעב םיליכשמה דחא לש | ןמזב הליהקב וררשש הבוזעבו תורובב המחלמה לוע לכב האשנ
 תוניחבה תא גיהנה ,הליהקה שאר זא היהש ,ןמרביל ןואיל ,אוהה
 שגינ םעפ .רקפה ךוניחה הדש היהי לבל ,םידמלמל תונושארה
 ."ןהכ עטאט, הנוכש ,ץיבונירטיצ שובייל םשב דמלמ תוניחבל
 רבודמה ."הדמעש איהו, שוריפל והולאשו חספ לש הדגה וחתפ

 הילע תוררובהו ןוסלריצ ברה לש ותודמעומל

 תוגלפמ יביר הב ואובי אלו דימת הוולש ריע איה ונריע,

 לובג גישת אלו העוצקמב השעת תחא לכו .הב תואצמנה תונוש

 יכ ,רשיהו בוטה אוה ונריעב השענה לכ אל יכ ףאו .התוער

 ...הדעוה ירבח לש םקוחצ לוקל -- "ןהכ עטאט, הנע ,ונמא הרשב

 םידיסחהו -- רבליהומ ברה

 ,קוק ברה דסומ תאצוה) 123 'מע /ה קלחח ,"האמה ירש,ב

 :רתיה ןיב ,ןומימ ןהכה .ל י ברה בתוכ ,(ב"ישת

 -בא רותב (רבילהומ לאומש ברה) לבקתנ חי'כרת תנשב.

 -שמחכ תונברה אסכ לע בשי וז ךלפ ריעב .םודאר לש הנידדתיב

 יניינע לכ לע החוקפ וניע התיה םינשה ןתוא לכבו ,הנש הרשע

 תירוביצה ותדובעב .םיברב הרות ץיברהל םג ףיסוהו ,הדעה

 םג יכ דע ,תוגלפמה לכמ ןוצר קיפה תוירסומה ויתונוכתבו

 ללפתי יכ וילא אובל וליחתה ,וישעמ תא וצר םודארב םידיסחה

 עיצהו םינב-ךושח דחא ךרבא וילא אב תחא םעפ .םכרביו םדעב

 .רכזדןב ול חיטביש רכשב לבור תואמ הזיא לש םוכס וינפל

 :ול רמאו לאומש יבר ךייח

 ?ןב ךל ןתא יכ יכנא םשה תחתה --

 : תומימתב הלה ול ריזחהו

 תובייחתה לכ ילב ברה תחטבה תא קר הצור ינירה --

 קידצש המ םייקי אוה-ךורב-שודקה יכ ינא ןימאמ לבא ,ודצמ

 .רזוג והומכ

 הקשחש דע ,ךכ ידיל העיגה םודארב םידיסחה לש םתנומא

 תבש לש תישילש הדועס לכב ."יבר, תרטעב והרטעל םשפנ

 ושקיב םגו האריו המיאב ול ביבסמ םיבשויו וילא םיאב ויה

 ,ןקזה יאטילה ןואגה לש וחור תרומל היה רבדה .ויפמ הרות

 ,תחא םעפ .ודיב התלע אל לבא ,םיכרד המכב םהמ טמתשמ היחו

 ?םייריש, ףוטחל םידיסחה וסינ ,תבש לש תישילש הדועסב

 על תוניצרב םיבשוח םידיסחה יכ ,לאומש יבר האר .ותרעקמ

 תבשל :דחא ילקידר יעצמאב שמתשהל טילחהו ,יברל ותוש

 יבר ארק ,תישילש הדועסל ותיבל םידיסחה ואבשכ ,האבה

 :ותשאל לאומש

 ...ידיל יבשתו ןחלושל יאוב ,תינבר --

 םג ושענ םידחאו ,דחא דחא םידיסחח וטמשנ דימ

 ."וידגנתמל

 תא דאמ זא בישחה (רבליהומ .ש ברה) םודארמ ברהו..

 העונתל םתוא ברקל הצר ותעפשה חוכ לכבו ,ןילופ ידיסח

 "תומושר,ב ו"ליב יננשארמ ,ץיבוריאמ חשנמ רפסמ -- "הריעצה

 ותדוקפב אלימש תוחילשה לע ןלהל רפסמ אוהו .(283 'מע)

 .ןילבולב רגייא יברה לצא

 ,א רפס ,ב ךרכ ,ילאינבי .ש תאמ ,תונויצח רפס 'ע)

 .(205 דומע
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 לע ומכ ,הב תואצמנה תוערגמה לע םג ןנולתהל לכונ םנמא

 רתויבו .דועו םירוענל תוירפס רסוח לע ,בוזעהו עורפה ךוניחה

 ךא ,"השודקה הרבחה, ידיב הנותנ רשא הלוכ ריעה תגהנה לע

 תריחבב םגו .םולשה תערפהל הנאות םלועמ שמשמ וניא הז לכ

 אל יכ ,תולודגה ןילופ ירעל תפומל תויהל ונריע לכות םינברה

 ןהיתוריחבב לכ יניעל ןנולק תא וליג רשא -- ןידנבו 'זדול ירהכ

 : תאזה הנשה יצח ךשמב הל ויה רשא תוריחבה יתשבו .ונריע --

 ןואש לוק עמשנ אל ,ד"בא בר תריחבו תסנכה-תיבל ןזח תריחב

 .הביאב אל ןודמו ביר לוקו

 םינברה ירוסרס ולחה ,'זדולל ןמטסיירט ברה רחבנ זאמ

 אב םג הז .ותמכחב אב הזו תוינואגב אב הז .םוייםוי אובל

 םלמע לכ םלוא .דחוש לבקל ול םיידי רשא שיא לכ דחשל ופסכב

 ןוסלריצ ןואגה ברה תאמ בתכמ לבקתנ רשאכ יכ ,היה אושל

 ףכית הטשפתנ ,ונריעב ברכ רחבהל אוה ץפח יכ ,בינישיקמ

 ללובתהה ןמ ,הלוכ הדעה לכו ריעה תוצק לכב תאזה העומשה

 דע ,םירופיכה םויב םג תסנכה-תיבל אובי אל רשא ,ינוציקה

 הרושבה תארקל החמש -- םוי לכב תוליבט י"ש לבוטה דיסחה

 וטילחה הנושארה הפיסאבו .תרצע וארקיו תופיסא ופסאיו ,תאזה

 .יבונישיקה ברה לש הרוטדידנקה ינפל םיטדידנקה לכ לטבל

 תעבש תוכאלמו אכהל םתהמו םתחל אכהמ ופע תואמל תומרגלט

 דוע הלדג ,הנה תחלשמה בוש זאמו .בונישיקל החלשנ םישנא

 ,ונתדע שארב דמוע ןוסלריצ ברה תא תוארל הקושתה רתוי

 .תוריחבל דעוימה םויה -- ראורבפב 10 םויל וכיח םייניע ןוילכבו

 לע רתסלפ ובתכ םגו םהילהאב ונגר םידחא םינגרנ יכ ףאו

 בזע ,הריחבה םויב לומתאו ?םהירבדל עמש ימ ךא ,תוריחבה

 זאמו ותונח תא רחוסהו ועצרמ תא רלדנסה ,וטחמ תא טייחה

 .תואקתפה תא רוסמל ריעה תצעומ תיב ינפל םלוכ ופסאנ רקובה

 םגו שיא 599 ואב ,הריחבה תוכז םהל שי רשא םישנאה 654זמ

 רשא הצעומה תיב בוחר תא ובזע אל תואקתפה תא םרסמ ירחא

 תעדל הלילה תוצח דע וכחיו ףטו םישנ ,םישנא ופסאנ המש

 םהיתועד תא ונתנ שיא 596 יכ עדונ רשאכ .הריחבה תואצות תא

 .ליג בל לכו החמש םינפ לכ ואלמ ,וב ורחביו ןוסלריצ ברהל

 שייבנ אלו ןתי ימ .ריעה תוצוח לכב העמשנ בוט לזמ תכרבו

 "וב ונמשש תווקתה תא םייקי ברה םג יכו ןוסלריצ ברה תא

 : םיארוק ונא "חריפצה, לש אבה ןוילגב םלואו

 ד"בא ברהל ןוסלריצ ברה לש ורחבה ילגרל וננחמב החמשה,

 ,בינישיקמ בתכמ לבקתנ ,ןידב וניכזש ירחא םג .הכרא אל ונריעב

 יכ ,ןוסלריצ ברה עידומ ויבתכממ דחאב .ונריעל אובי אל ברה יכ

 אובל זיעי אלש ,י"שר בתכו תירושא בותכ םויא יבתכמ לביק

 ותמרעב ונתדע ישארמ דחא תמשאב יכ ,רבדה עדונ .םודארל

 ברה לע םתונישלמב דוע םיעדונה ,ויתרשמ תרזעבו הברה

 אל יכ ,ותמיזמ תא עצבל לכוי ןעמל .םירבדה ובסנ ,ןמטסיירט

 שיבכעיריה,בוראל הדעה שאר לחה ,ונריעל ןוסלריצ ברה אובי

 זא ותולדתשהב ,'זדולל ןמסטתמ ברה רחבה ירחא ףכית דוע



 אלו הרק אל רשא -- םיריעצה דחא רשאל ,ךלפה רש ינפל

 רשאכ .םירטפנהו םידלונה ירפס תא להנל ,ינמז ברל -- הנש

 רתסב גוראיו שאונ דוע רמא אל ,ותשקב תא זא ךלפה רש החד

 תופיסא ארקיו ןוסלריצ דעב םידדצמה שארל שפחתיו והשעמ תא

 .בונישיקל תוכאלמה םע עסיו היצטיגאל לבור םייפלאכ  ץבקיו

 המ ושעיו השודקה הרבחה ירבחמ םידחא םע ודי חלש רתסבו

 ריעצ התע רשאתנ םנמאו ,וירבדמ ןוסלריצ רזח יכ דע ,ושעש

 ."ינמז ברל (גרבנטסק ירק) דחא

 לש אבה ןוילגב םיארוק ונא תחאזה הירורעשל ךשמהכו

 : "הריפצה,,

 חנ לירמש 'ר ר"ומדאה ברה לצא ררבתה הלא םימיב,

 ןיבו תיאמודארה הליהקה ןיב הרות ןיד קסיורבובמ ןוסרואינש

 בונישיק תליהק .הדעה לש תונברה ללגב תיבונישיקה הליהקה

 לע הדמע םודאר תליהקו ןוסלריצ ברה תא ררחשל התצר אל

 הל תתל ךירצ הריחבל םיכסה ןוסלריצ ברהש רחאמש איה התוכז

 ףרגלטה פ"ע שרד ןוסרואינש ברה .הז ברב תוכזל תושרה תא

 ןפואב ומויק תא ןוסלריצ ברל וחיטביש בונישיק תליהק תאמ

 םה יכ בונישיקב הליהקה ישאר ונע הז לע .דובכבו תואנ

 ןיב ,בונישיקב ןוסלריצ ברה לש ובצמ תא חיטבהל םיבייחתמ

 .ינחורה דצב ןיבו ירמחה דצב

 הליהקה יריצ ונל םיעידומש יפכ .םויה רמגנ הרות ןידה

 הליהקה לש הנוחצנב ןידהיקספ רמגנ ,המרגלטב תיאמודרה

 םודאר תליהקל תוכזה יכ ,אצמ ןוסרואינש ברה .תיאמודארה

 ןוסרואינש ר"ומדאה לש ןידיקספה םע .ןוסלריצ ברהב תוכזל

 תליהק ןיבו םודאר תליהק ןיבש ךוסכסל עגונב ,קסיורבובב

 תחלשמה .תוליהקה יתש ןיב ךוסכסה דוע רתפנ אל ,בונישיק

 אלו ןידה-קספל דגנתהל הטילחה איה יכ ,העידומ תיבונישיקה

 : הלא םימעט םושמ וילא ענכהל

 הנועבו תעב ואובי םידדצה ינשש םדקומה יאנתה תורמל (א
 ינפל םימי השולש אובל םודאר ינב ומידקה ,קסיורבובל תחא
 ינב ןיב םודאר לש התבוטל הלומעת םש רדסל וקיפסהו רוריבה

 .וילא םיברוקמהו ןוסרואינש ברה לש ותחפשמ

 יפל טופשיש ברה תאמ השרד תיבונישיקה תחלשמה (ב
 םיכוז םה ויה זאו ,תעד לוקיש יפל אלו טפשמ ןשוח לש ןידה
 אלו ויניע תואר יפל טפשו ותעד לע קר ךמס ברה ךא .טפשמב
 התעדב ראשהל בונישיק תליהק הטילחה הז םעטמ .ןידה יפל
 אלו ןוסלריצ ברב קיזחהלו ףיסוהל םיעצמאה לכב ץמאתהלו איה
 ."םודאר תליהקל ותוא רוסמל

 גרבנטסק ברה תשרפל

 תשרפל רשקב (1931 לירפא) "טנעמַאמ,ב בתכ ןמטפה ףסוי

 : םיאבה םירבדה תא גרבנטסק

 ומשש ,לקנרפ לאיחי רמ ,רבעשל הליהקה שאר תשרפ,

 דיטנאה ותדמע לע תידוהיה הליהקל םירחובה תומישרמ קחמנ

 רתוי היה לקנרפ רמ .תדחוימ בל-תמושתל היואר ,לוכיבכ תיתד

 םדא ןיאש רורבו ,םודארב תידוהיה הליהקה שאר םינש עבשמ

 לש סחי לע דושח תויהל לוכי ,תאזכ המר תנוהכל רחבנש

 קחמנ אל לקנרפ רמ לש ומש .דועו תאז .תודהיה יכרעל הלילש

 ידיזלע אלא ,תיתד תוכמס יהזיא וא ,לארשי תדוגא תצלמה יפל

 ןאכו תונברה ןינע ביבס ךוסכסב םיברועמה םייטרפ םישנא

 .םייניבה "מי לש םינמיסה לכב עובטה שדח קרפ ליחתמ
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 תונוטלשה דצמ חוקיפ ללוכה ,תוליהקה תקוחב 20 ףיעס

 חתופו םידוהיה ייחב והובו והות סינכמ ,"תודהיל תונמאנה, לע

 יטרפ םדא לכל חינמו ,םודארב ומכ תוירורעש ינימ לכל חתפ

 ןישלמה .לארשי תדל ןמאנ וניאש ינשה לע ןישלהל תורשפא

 ןויכמ ,ןגומ אוה םלוא ,איסהרפב תבש ללחמ תויהל לוכי ומצע

 "טייקשידיא,ה תקידבב קוסעי אל ומצע תא דבכמה םדא םושש

 ןישלמ ,ידוהיה בוחרב םק ןישלמ לש שדח סופיט .ותלוז לצא

 עידומו ,הנידמה לש םיסרטניאה לע ,לוכיבכ ,"ןגמ,כ עיפומה

 הת התוש וא שאר יוסיכ ילב תיבב לכוא ינולפ יכ ,ןוטלשל

 -כואה לש םיימיטיגלה היגיצנ ואצמיי עתפבו .תבשב החתרוהש

 והז .תידוהיה הליהקהמ םישרוגמ ,הנחמל ץוחמ תידוהיה היסול

 ,ונליבשב לבא ,הלתהמכ עמשיי תורחא תוצראבש זוירוק ילוא

 ."תויגארט תואצות איבהל רבדה לולע ,ןילופ ידוהי

 לע הקעזאי"רמאמב ןותע ותואב אצי ןילטייצ ללה רפוסה םג

 דורה םינוש םיטנמלא ידיילע 20 ףיעסב שומישב תוכורכה תונכסה

 : ףיסומ אוהו .םייטילופה םהידגנתמב םקנתהל םיצ

 איה וליאכ תינמזה הליהקה תאמ השחכה הלביק תכרעמה,

 הצלאנ איהש הדומ איה אלא ,לקנרפ לש ומש תא הקחמ

 איצוהל םישרודה םירחובה לש תויצמלקרה ללגב ךכ תושעל

 לכ ןאכו ."תדה לע רבוע, אוהש ןויכמ המישרהמ לקנרפ תא

 םידדצ, ינימ לכ ידיב קשנ ןתונ הזה ףיעסה יכ ,רבדבש הנכסה

 ."ןוטלשה לש הליעפה ותרזעב הליהקהמ םהיבירי תא איצוהל

 ברה תאמ רמאמ עיפוה ,אקארקב אציש "קיננ'זד יבונ. ןותעבו

 לע הלשממה תא ףיקתמ אוה וב ,אשונ ותואב ןוהט עשוהי ר'ד

 .םלועב הנידמה םש יוזבל האיבמה הטיש הגיהנהש

 תא חוקפל ידכ ,קיפסמ םודארמ לקנרפ רמב הרקמה ןיאהי

 "?םירדרדתמ ונא וכותלש םוהתה לע םיניעה
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 תגהנה ינוידמ םידה םיאצומ ונא תיצראהו תימוקמה תונותעב

 .םהה םימיב םודארב הליהקה

 תצעומ לש תיגיגחה הבישיה הכרענ 1924 רבמטפסב 14זב

 לאיחי ,הצעומה שאר בשוי .תויללכ תוריחבב הרחבנש הליהקה

 :םיאבה םירבדב הבישיה תא חתפ ,לקנרפ

 רתוי תצק תמייק איה ,הריעצ הנדוע םודארב הליהקה,

 הקינורכב םיאנ םיפד המשר רבכ איה ןכ יפ לע ףאו ,הנש האממ

 תא וחינה ןאמרקב ,יודנאל ,ןאמטיד ,טלבנזור תוחפשמה .הלש

 יתב ,םילוחה תיב ןוגכ ,םייתדו םיילאיצוס תודסומל תודוסיה

 עשוהיכ םילודג םינבר המכ .'וכו םייפורטנליפ תונרק ,תסנכ

 תקמעהל ועייס רבילהומ לאומש 'רו רגיצנד לאירבג ,יודנאל

 הרכהה תא ונב ררועלו לארשי תמכח תא ביחרהל ,יתדה שגרה

 הניחבמ הרושק התיהש תיאמודארה היצנגילטניאהו .תימואלה

 ,המגודל הרות ידומלתו רפס יתב המיקה ,המואה יניינקל תינחור

 לכב םיליעפה תימואלו תישונא הרכה ילעב םישנא וכניח רשא

 ךותמ םהילא ונא םג ףרטצנו הבה .תוברתהו הלכלכה ימוחת

 דיאה ןעמל תודחא ךותמ לועפלו תרוסמה טוחב ךישמהל ןוצר

 ."םהלש םילאיד

 :ראשה ןיב רמא ,גרבסגינק ףסוי ,הליהקה תלהנה שאר בשוי

 הרכה םירודח ונא ,ונידיל הליהקה ןוטלש תלבק םע,
 תוחטבהה תא וכפהיש םישעמל דימ תשגל ונילעש ,תוירחאו
 יפ לע ףא ,הליהקה לכ םשב רבדל יל ןתינש ,הדבועה .תואיצמל
 תודחאה תדימ לע הדיעמ ,וננחמבש םימרזה לכמ תבכרומ איהש
 ייחח לש תוקחודהו תוירקיעה תויעבל סחיב וניניב תררושה
 ."ונתליהק



 םיצ"ומו םינייד

 ירושג ,ש מ

 םודארב ד"באר .טפאזנייו רזעילא ברה

 ימש תא וריאהש תורואמה דחא הבכ הנש םיעבשמ הלעמל יז

 יפב ארקנש) טפאזנייו רזעילא 'ר קידצהו ןואגה ברה -- םודאר

 .םודאר ריעב ד"באר ,("ןייד ל'רזעילא 'ר,, לכ

 השמ ר ויבא הארשכ .ה"פקת תנשב בונא'צאפ ההייעב דלונ

 קיזחה ,הרותב הקשח דליה שפנ יכ ,תווצמב קדקדמו ח"ת ,בקעי

 דוע .הלודג הדמתהב ןייטצה אוה םנמאו .םירחבומ םידמלמ ול

 רסיא 'ר תב םע ואישה ויבא .דיתעב רודה לודג וב ואר וירוענב

 ןמזה לכו ,םיחרוא סינכמו עדונ ריבג ,םודארל הכומסה בוקארמ השמ

 .הרות דמל ונתוח ןחלוש לע ךומס היהש

 הנמתנ אוהו בר ןמז אצי אלו .םודארב בשייתה ונתוח תצע יפל

 אשנ אל .דובכ-תאריב וילא הסחיתה תידוהיה היסולכואהו ,ד"באר

 אוה יכ ,וילע דיעמ רבילהומ ברה םג .לודג ןדמלכ עדונו שיאל םינפ

 .לודג ןואג

 יקלח העבראו ס"שה לכ לע דידבתכב הרות ישודיח וירחא חינה

 תא אוצמל ןכיה ועדי אל ותחפשמ ינבו ,םתעשב וספדנ אלש ,ע"וש

 .ול היהש המ לכ קלחמ היהו ,דסחו הקדצ תושעל הבריה .ויבתכ

 -תואקתפ ול ושיגהש םהמו ,רודה קידצ םיבר יניעב בשחנ

 .תואלפנ-ירופיס וילע םירפסמ ויה ,םינוידפ

 ךושח היה ,.ר .מ .י 'ר ,דיסח ידוהי ,םודארב דחא עדונ רישע

 ותיבל סנכנ ,הנשה"שאר ברעב ,םעפ .ותנותח ירחא בר ןמז םינב

 .העשה תא הפי תנוויכ :ברה ול רמא .ןיי ול איבהו רזעילא 'ר לש

 הדלונ הנשה התואב .היה ךכו .אמייק לש ערזב עשווית יאדו הנשה

 | .תב ול

 העברא .השק הלח עברא ליגב .הלבייל ,ןב היה רזעילא 'רל

 ונל אשידק"ארבח ישנא ינש וייחמ ושאונ םלוכו וקעזוה םיאפור

 .ותיבב

 ינא האור :ול הרמאו ,היבא תא עיגרהל ברה לש ותב השקיב

 ,ובצמב רופיש אב םרט .יתב ,אל : באה הנע .תומח דליה לש וילגרש

 : ארקו הנאו הנא ותיבב בבותסה .יל רוזעי יכ 'הב חטוב ינא ךא

 ידועב ידלי תא ינממ חקת לא .םימחר תעש איה התע !ע"שבר

 ינא :רמאו .החמשמ ונרק וינפו ררועתה םיעגר המכ ירחא .םייחב

 .ידלי תא יל תרזחהש לע ,אימשבד ירמ ,ךל הדומ

 'רל ולחיאו ,דליל בטוהש ואר םתנשמ ק"חה ישנא וציקהשכ

 ,ש"יי השיגה .ש"יי טעמ ינת :ותבל ברה רמא .בוט-לזמ רזעילא

 'ה ימחרב בוש חטוב ינא :רמאו םינשה םע "םייחל, התש ברהו

 .לצינ סנב יכ ,בוט דלי היהיש

 דב ותשא התנק ,ה"מרת תנשב ,ותריטפ ינפל ןורחאה ץיקב

 איצוה ,המצעלו םידליל םינבל רופתל הל רמא .םינבל תריפתל

 .היה ךכו .דוע םהב שמתשהל לכוי אל יכ ,ללכה ןמ ומצע

 ותחונמ םשו .םודארב ,ה"מרת לולאב 'ח םויב ,רטפנ םישש ןב

 .דובכ

 :ןלהלד תורושה תא ותרח םודארב ןימלעה"-תיבב ותבצמ לע

 ליצז בקעי השמ 'ר ןב רזעילא 'ר ברה נ"פ

 לולא שדוחל 'ח 'ד םויב וימע לא ףסאנ

 ה"בצנת ה"מרת תנש

 הרצעו לבא וארק להק ופסא

 םיקשב וסכתה םינפ לכ וטאל
 הרצל הה ןיא םדאב רשי

 םיכפמ םימכ תועמד וכפש םע

 הרבע ונתרדה הנפ ונויז

 ונניעל עוג ונניד תיב שאר

 ונירחא ונינב םג ןויכבי רמ

 הרמ שפנב דיגי אובי רודו

 רבק אצמ הפ רבגה בר

 .ליל םג םמוי הרותב הגה

 ןכל ,ליח וב שעיו ףדר קדצ קדצ

 רבשה הז לע ונתדע לילית

 םימ וניניע הנידרת ונדוע

 ךיא וינעו דיסח תמא ןיד

 ?ךאצמנ ןא ךרב לפשו ךרד םת

 .םימשה ךתבש ןועמ תבש התאו

 : היפרגוילביב

 .ב"צרת ,טבש ,םָאדאר ,"טסייג רעמַאדאר רעד.

 ןמדלימ ןהכה ח"ירהמב ןרהא יבר

 הלוכ התיה ,ןמדלימ ןהכה ןרהא יבר לש הליצאה ונקויד תומ

 ותלודג לע םודאר ישנא םירפסמ ויה דובכה תאריב .רהוטו ויז ד

 היה ותדעל ןמאנ העורו רוסמ צ"ומש ,הצרעהבו הבהאב םג ךא

 -וילעה תומלועב עוקש היהש יפ-לע"ףאו .לארשי תבהא ףוצר וכותו

 .תוירבה לבסמ םלעתה אל ת"ושבו הכלהב ןתמו אשמב ירה ,םינ

 .המחור ותב חקולו רגיצנד לאירבג יבר ריעה בר לש ונתח היה

 ינפל הננואתהשכ .הילע תוגעול ויה היתורבחו ,תצק תנבוגמ התיה

 לודג םכחידימלתל יאשניתש .ךפוס :הל רמא ,היתורבח לע היבא

 ךמסוהו ברה ונתוח ןחלוש לע ןרהא 'ר דעס ויאושנ ירחא .לארשיב

 ללפתמ היהו רדנסכלאמ קידצה ידיסח םע הנמנ .הארוהל ודי לע

 | .ןיידה לבייפ-אגרש 'ר ונבכ ,םודארב יידיסח זיולקב

 שמשל תויוארה תונוכתבו תודימב ןרהא 'ר ןייטצה ריעה ןיידכ

 תונוטלשה .בל בוט ,עבטמ תרוצ עדי אל ,לודג ןדמל היה .המגוד

 וצר ףאו ,תכמסומ תינחור תוישיא וב וארו ויתועדב דואמ ובשחתה

 תבש יברעב ותעפוה .תיסור עדי אלש יפ-לע"ףא ,ימשר בר היהיש

 .םהיקסע לוענל םינוונחה תא הררוע ,ריע תוצוחב דעומו

 דודגב ךלה אל יכ ,ותוא הצירעה תידוהיה היסולכואה

 .םעה ינומה לע דחוימב היה ביבח ךא .דובכה ירחא ףדר אלו תול

 רעצב תופתתשה -- דימת וב המה םימחרו הלמח הבהא לש שגר

 םהל שיחהל הזע הקושתו ,הסנרפ ירסוחמו םיחפוקמה ,םילבוסה

 תויממע ."תוצראה ימע. תא "ךמע. תא בהא .םלבס לע לקהל ,הרזע

 ויקספב םיליקמהמ היה ריעה ןיידכ .לארשי תבהא ,וב הננק תידיסח
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 םלבסו םנוממ לע סח ,ידוהיל ידוהי ןיב םיכוסכסו "תוררוב,, יניינעב

 -ריס ,תופייוט יניינעב םג רידת לקמ היה אמעט יאהמו ,לארשי לש

 .ףוע וא הקד המהב ףירטה דואמ תוקוחר םיתעל קר .דועו תוכ

 יד אל ..םינלשר תצק םה -- הימופב אלגרמ היה -- "םירימחמה,

 ןמו -- "םהרבא ןגמ,הו ח"בה ,ז"טה לע קר ךמתסהל קיפסמ אלו

 םש ואצמי ילוא -- םינורחאה לש תוכלה יקספב םג ושפשפיש יוארה

 קרו ,תולאשב ארמוחל דיפקמ היהש ,םירמוא שיו ...אלוקל החכוה

 .לקמ היה םיינעל

 ,טרוגנייו לידנמ 'ר ןידדה ורבח לע דואמ לבוקמ היה

 -וקמ התיה ותעדו ,איצוהש וירפסב תומוקמ המכב הבוטל וריכזמה

 לוע תא םהילע ואשנ ,ןרהא יברו לדנמ יבר ,םהינש .וילע תלב

 ןילופ ינבר םע םיושקב ודמע ךכ םושמו .םודארב תונברה יניינע

 לעו הכלהה תניחבמ ריעב שחרתמה לע םמע וצעייתהו םיעדונה

 דומעל רשפא ןילופ ינבר לצא ותכרעה לדוג לע .תונוש תולקת

 ברה, ןזירב ןהכה יכדרמ"םולש ברה ידידלע רתכוהש ראותהמ

 ןינעב םודארב ןיקת יתלבה בצמה לע דמע ."יקבו ףירחה ג"האמה

 ספדנש ןרהא 'ר לש ובתכמב .החמומ רקנמ לבקל שרדו ,רוקינה

 ,(ד"ערת .בוקרטויפ) טרוגניו לידנמ 'רל "ראבמה תדגה, רפסב

 : רמאנ

 ןמ יואר ,ויחי וננמז ינואגמ םיבתכמה לכ תא יתיארש ירחא,

 לושכמ היהי אלש ןעמל ,םודאר ונריעב החמומ רקנמ לבקל ת"דה

 םא ,יוארכ הזב רוקינה לע םיחיגשמ ז"זה ןיא הארנה יפל יכ ,דוע

 לכ ביוחמ תאזל .רוקינב םיאיקב םניאש דצמ וא ,תולשרתה דצמ

 חיגשמ היהיו ,ונריעב תאזה הלשכמה ריסהל ץרפב דומעל דחאו דחא

 ועשוי וז תוכזבו ,ונריעב לארשי תדעל יוארכ רוקינה יניינע לכ לע

 םלועל םהילע םעונ יהיו הלחמו עגנ לכ םהמ ריסיו ,םיניינעה לכב

 בקעי יחיו רדסב 'ב םוי םויה םותחה לע יתאב הז לעו .ר"יכא
 .ק"פל ו"'ערת

 ."םודאר הפד צ"ומ ל"ז ןהכה ח"ירהמב ןרהא םואנ

 -גהו ,"עודיה ברה, רדיסש "םדקומ טג, ןינע ריעב ררוע הרעס

 רפסב ותומילשב ספדנש) בתכמ ןרהא 'רל בתכ ןזירבמ מ"שר ןוא

 ררוע הז ןינע ."בר ותוא, לש ןיטגה לכ לע שוחל שי ויפלש (ל"נה

 ,קצניק ד"בא עשוהי"באוי 'רכ ,םינברה ןיב הבורמ בל-תמושת

 דוסב תבשל ךרוצ וארש דע ,רדנסכלאמ ר"ומדאה ,רוגמ ר"ומדאה

 -תהו תורצה בקעב לבא .ןיטגל עגונב תועובק תונקת ןקתלו םינבר

 ברה לש ובתכמ) רבדה החדנ הנושארה םלועה תמחלמ ימיב תואל

 ,"ראבמה תדגה., רפסב א"יק דומעב ספדנ ןהכה ןרהא 'רל ןזירבמ

 .(תפוקתה לש ירוטסיה ךמסמ

 תורגתהמ ןרהא 'ר לבס םלועה תמחלמו תיסורה הכפהמה תונשב

 תנש איה ,ה"סרתב .םהינברו םידוהיל ונאתהש ,םודארב םיקאזוקה

 וכרדב .הוקמל תותבשדיברע ימימ דחאב ךלה ,תיסורה הכפהמה

 ךא .הוקמל :בישה אוהו ,ךלוה אוה ןאל ,והולאש .םיקאזוקב לקתנ

 ובשח -- "ינאבז וד, םוקמב) הפסאל רמא אוהש םהל היה המדנ

 .תוכמהמ הלח אוהו וחוכה ,(הפיסאל : ושוריפש "ינארבעז וד, רמאש

 ישאר ולילעה ,הנושארה םלועה תמחלמ תישאר ,ה"ערת ףרוחב

 .הנילמאזב םיקאזוק השולש וגרהש םודארב םידוהיה לע יסורה אבצה

 השעיש דע םתא תכלל בריס אוהו ,ןרהא 'ר תבש לילב רסאנ ןושאר

 תא םג ורסא רקובב תבשב .רסאמל והוליבוה שודיקה רחאל .שודיק

 ןמגיז ןתנ .(גרבנטסק) רבישראקס לידנמ 'רו טרוגנייו לידנמ 'ר

 שאר דרשמב לדתשהו השראול עסנ ,םרורחשב לפיט ריעה ינקסעמ

 .וררחוש םה .אבצה

 םידחא םימי .ו"ערתב לודגה תבש"ברעב רטפנ םימי עבשו ןקז

 רדסל (וילע השק היה רבכ רובידה יכ) בתכב שקיב ותריטפ ינפל
 היוולהה תעשב .תבש ברעב היהת איהש עדיו ,םדקומב ותיוול תא

 הלודג תוכזש ,ורמאו ,שרדמה-תיבל וסינכהל וצלאנו ףטוש םשג דרי

 הרות"ישודיח דידבתכב חינה .וילע םיכוב םיכאלמהש רטפנל איה

 .ןיבוריעב רוביח הז ללכבו ,םיינרות תע"יבתכב וספדנ םהמו ,םיבר

 םודארב צ"ומ ,ןמדלימ לבייפ אגרש 'ר

 לדג ,ז"כרת תנשב דלונ ,ןרהא יבר לש ונב ,לבייפדאגרשש

 םסרפתנ ותורחבב דוע .ויבא תיבב האריהו הרותה יכרב לע רך
 תוישיא תלעמל הלעו לדג .םכח"דיסחכו ףירחכ םינדמלה םלועב

 הטלב תאש רתיבו ,דיסח ,ןדמל :הברה תולעמב חבתשנו תידדצ"בר

 גניעו שודק וצ ול התיה ידוהיל הבוט תיישע .דסחה תדימ וב

 לבקיש תומוקמ המכמ ול ועיצה ,תולוכשא שיאכ םסרופמ ותויהב

 ףידעה אוה ךא .ריעה רברפ ,בוקשירא'זמ םגו ,תונברה תא ןהב

 הצר אל ךא .ןיידל ותונמל וצר ע"רת תנשב .ויבא תברקב תויהל
 .ויבא דובכ ללגב םיצ"ומה ידגב שובלל

 לכב ועירכה ותעדו ורבד ,תיללכ הרקוהל הכז לבייפדאגרש 'ר
 והוכירעה םלוכו ,.תוירבה לע לבוקמ היה .ןומא ול ושחר לכהו

 ויה .תויתחפשמ וא ,תוינוריע ,רתויב תוכבוסמ תויעבב .והודבכו
 .םולש ןיכשהלו םירודה בשייל חילצה דימתו וילא םינופ

 אל תוניידה ךא .םיניידה רדחב ויבא םע דחי בשי צ"ומ רותב
 לכבו םיגורתא רכממב םג קסע אוהו ,הכרצ יד הסנרפ ול הקפיס

 ,ומצע ךותב רגוסמ ,עונצ .תונרוק ויה וינפ ךא קחודב יח .דיל אבה
 .םינוילעה תומלועב ףחרמו דדובתהל בהא

 םיקזוקב בוחרב םעפ לקתנ הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 ,1915 תנשב רטפנ הז ירחא םידחא תועובשו ,הלח ,חצר תוכמ והוכהש

 אלב ותומ לע הברה הכב ויבא .שישיה ויבא ייחב ,48 ןב קר אוהו

 הנשה שאר יאצומב הפוטח התימ תמ ,לדנמ ,ינשה ונב ונב לש תע

 .רדנסכלאמ יברה לצא ותויהב

 םהירחא וחינה םהינשו ,הרות ישודיח תביתכב ויבאל וייחב רזע

 .הינשה םלועה תמחלמב ודבאש ,םישודיח די"בתכב

 גרבנטסק יולה לדנמדםחנמ םייח יבר

 גובנטסק יולה לאיחי 'רב לדנמ"םחנמ םייח יבר לש ויתודלו

 הליהקה .םודארב ידוהיה בושיה תודלותב קודה רשק תורוטק 1

 יכ .,"רבישראקס לדנמ, 'ר :והוניכ .ב"כרתב דלונ .היתודסומו

 .סםודארל הכומסה בושראקסב רצק ןמז הבשי ,יבא םא ,ותתבס

 ואגה דכנ המא דצמ ."אבהדד ארתנצ, היה וסוחי תניחבמ

 "צוימ .רוג ,הצירג ,טראווד ק"דבא ןייבטכר שיבייל הדוהי 'ר עדונה

 המלש יברו "רזועה ןבא, ס"מהעב ,באקל'זמ ןואגה לש ויצלח יא

 להאוו לואש 'ר ,גארפמ ל"רהמ ,ה"לשה עזגמ ןכו ,(ל"שרהמה) הירול

 ם"ח יבר ןואגה ידיזלע הארוהל ךמסוה ."תוריאמ םינפ,ה לעבו

 עשוהי-לארשי יבר ןואגה ,בוקרטויפו שילאק ק"דבא ,סכאוו רזעלא

 .קזנובופ ק"דבא קחצידלארשי יבר ןואגהו הנטוקמ קנורט

 ויבגה ,עדונה דיסחה תב לחר העונצה השאה תא השאל אשנ

 ל"ארהמ ןואגה דכנ ,תוילגרמ סחנפ 'ר ,ריעה ינושארמ ,סוחיה לעבו
 זואגהו "תוקומע הלגמ, לעב ,אקארקמ ברהל דכנו ןינ .קצולפמ ץניצ
 ןומס היה לדנמ 'ר  .ןיימד טרופקנרפמ ןייטשנוול לשובא יבר
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 םימי דמלש שיו גלפומ דימתמ .םינש י"ח ונתוח ןחלוש לע
 .תבשל תבשמ טרפ ידגב ףילחהל ילב תוגופה אלל תולילו

 רדחב ררוגתה .טועימב קפתסמ היהו ,"תילכת, לע בשח אל ודועמ

 םויה דע םירפסמ וילעש ,םודארב תוילגרמ לש השוריה"תיבב דחא

 .תודגא

 ,תוילגרמ תחפשמ ייחב ובלתשנ לדנמ 'ר לש ויתודלותש ןויכמו

 תסנכ-תיב תויה םרט דוע .וז החפשמ לע חפט תולגל יוארה ןמ

 רזעלא 'ר אוה ,סחנפ יבר לש ובס תיבב אצמנ םודארב שרדמ"תיבו

 הקדצ ,הליפתו הרות לש ןק היה תיבהו .שרדמ"תיב ,לודגה תוילגרמ

 דחוימב קיזחה ,סחנפ 'ר יבא ,תוילגרמ שובא 'ר .םיחרוא-תסנכהו

 עגרל קספות אלש דבלבו ,םיפלחתמ ויהש םיכרבא הרשע ןב רמשמ

 קליח םוי"םויו ,םיחרוא"תסנכה רדיס ופסכב .הליפתו הרות לוק

 םעט אל ומצע תוילגרמ שובא 'ר וליאו .םיינעל רשב םידופ ינש

 .ותיבב םינסכאתמ ויה תודיסחה יקידצ לכ .תבשל תבשמ טרפ רשב

 ותעיסנב תיב ותואב ןל קצוקמ מ"מר ןקזה יברה יכ ,םירמוא

 .תיב ותואב ןסכאתה םודארב ותוהש ימיב ט"שעבה ןכו .החסישפל

 יבר קידצה ודיפסה ג"רת ןושחב ירישעב תוילגרמ שובא 'ר רטפנשכ

 -תיב תמקהל דוסיה"ןבא וחינה זא .ץינלגוממ לאיחי ריאמ םייח

 תעב רטפנ ריעה לודגש ,רמא ץינלגוממ יברה .םודארב תסנכה

 ...ןכשמה דיל ורטפנש ןרהא ינבכ תסנכה*תיב תיינב

 תורייעו םירעמ .אלפומ הארוה לעבו יקבכ םש אצי לדנמ 'רל

 לוטיבל ששחמ בריסו תונברה אסכ תא לבקל תועצהב וילא ונפ

 הקיעה אל חרכהה דיש ןמז לכ ,ןכאו .המשל הרותב קסוע היה .הרות

 יבר ונתוחו וידלי ולדג םייתניב .תונבר לע עומשל הבא אל ,וילע

 ובל לע רבדל וליחתהו ,תואצוהה לכל וקיפסה אל וירחסמו ןקז סחנפ
 ,הזה בצמה ךשמנ תודחא םינש ."תילכת, לע בושחל לדנמ 'ר לש

 לוע וילע לבקל בריס הרותה דומילב המוצעה ותדיקש בורמש

 לבקתנ (1895) ה"נרת תנשבו ,חרכהה די וילע הרבגש דע ,תונברה

 .םודארב ןיידל

 ,14 הקסלבול בוחרב רפוק והיתתמ תיבב ררוגתה תובר םינש

 -רפמה לכב יוצמ ,דומלתה ירדח לכב יקב ,ןונשו םכחכ םסרופמ היה
 .תויגוסב "ןשרפ,כ דחוימבו .,וינפל לושכמ ןיאו םיש

 אבש ימ .וחתפל ומיכשה םיבר .םימכחל דעו תיב היה ותיב

 תונהיל ימו הרות ירבדב לפלפתהל ימ ,השקבב ימו הרומח הלאשב

 .תופי םינפ רבסב םדא לכ חיה לבקמ .הרות תעד עומשל וא הצעמ

 -ץמוא אלמ ,תולטבתה אלל ,הענכה לש ץמש אלל שיא היה ךדיאמ

 .דובכ רמוא ולוכש םדא ,ימצע ךרע תרכהו ימצע דובכ שגרו בל
 .םיבושחה רוג ידיסחמ היה .בבל רבו םייפכ יקנ

 טרוגנייו לידנמ-םחנמ ברה

 .ריעב בושח םוקמ ספת ,צ"ומה ,טרוגנייוו לידנמ יירד

 ירחא קרו ,יקבו ףירח, לודג ןדמל ,םירפס רביח ףא ,ןייד היה

 .תונברב ןהיכו הנענ ורחסמב חילצה אלש

 ץריה יכדרמ 'ר ןב רדנסדרדנסכלא 'ר ויבאל ח"ירת תנשב דלונ

 לעב עזגמ ותשאו) הלוו-הקסנודזמ "ורודב םסרופמו דיסח בר,

 ביל 'ר ברה ןב ,("עשוהי"ינפ,הו לודגה לישה 'רו "רוש"תואובת ,ה

 ינואג עזגמ ,שילאקב צ"מוד ליבייפ 'ר קידצה ןואגה ןב ,שילאקמ

 י"רהומ ,הבודאפ מ"רחמ ,ה"לש ,ל"שרהמ :הארוהה ידומעו םלוע

 רוד יסוחימ שדוקב הלעמלו הלסימרפמ םימואת לבייפ יבר ,ץנימ

 .טרוגנייו תיבל םש יונישב ,םינפל םימואת תיבמ ,רוד

 לודגה ןואגה לצא םגו "תמא תפש.ה לצא רוגב דמל ותורחבב

 עשיהיזבאוי 'ר ידיזלע הארוהל ךמסוהו ,בושטכוסמ םהרבא יבר

 תא השאל אשנ .םודאר ךלפ ,קצניק ק"דבא ("באוי תקלח, לעב)

 .הרותה לע הלילו םמוי בשי םשו ,ןיזרבמ יקסבוטפוא היעשי 'ר תב

 ושרדו ,היעשי 'רל ןיזרב יסנרפ ואב ימוקמה ברה לש ותריטפ םע

 .ריעה בר תנוהכ תא וילע לבקל ילדנמ 'ר ונתח לע עיפשהל ונממ

 תואיכ ,הנוגה הינודנ לביק אוה .תטלחומ תילילש התיה ותבושת

 תיכוכז ,טפנ .חלמב לודג הדימ"הנקב רוחסל ליחתהו ,ריבג תבל
 .רחסמב חילצה אל ךא ,דועו

 ,םודארל רבעו ריעה תא בזע ,הנש 13--12 ןיזרבב בשיש ירחא

 םעפ .ליטסכט תורוחס זדולמ איבמ היה .רחסמב ליחתה בושו

 .הרוחסה ובנגו הקסנאוור בוחרב ורחסמ"תיבל םיבנג ורדח הלילב

 בוחרב תונייל רחסמ"תיב חתפ ןכ ירחא .רחוס תויהל קספ בושו

 -חוש םינפ ול תוארהל לחה הז רחסמ .לודג הדמ"הנקב 11 הקסלבול

 דימא דיגנ ,(רבינדירב השטיא) ,ןמזייא השטיא וילא הנפ הנהו .תוק

 םיפסכ המכ קסעב עיקשהלו ,ףתושכ וילא ףרטצהל ול עיצהו

 קסעה ךא ,.קסעב ןוגה םוכס עיקשה ,םיכסה לדנמ 'ר  .ץופחיש
 .חילצה אל

 ,םודארמ םינפדיאושנ םידוהי לש תחלשמ וילא האב ןמז ותואב

 ורמאו םיימוקמ רוג ידיסחו ןיגריו הטשיא םהרבא ,רטסרפ יכדרמ הבו

 הסנרפ ירה תונברה חטשב ונלצא ןהכל םיכסת תאז"לכב ילוא,  :ול

 שאר השענו םיכסה ,תרחא הרירב ול התיה אלש ליאוהו ."ךל ןיא

 סנכנ ,תונברה לועב סנכנש ןויכמו .ס"רת תנשב םודארב ןיד"תיב

 תונברה לש םינושה םיכבוסמה םיניינעה ךותל רדח ,ובורו ושאר הב

 םתאש .ןילופב םינואגהו םינברה ילודג םע הלועפ ףתישו תימוקמה

 .םיבתכמ ירשקב דמע

 ינפל בתכש הדועת לדנמ 'רל ןתנ בושטכוסמ םהרבא יברה

 עזגמ יקבו ףירח לודגה ברה רשא ירחא, :בותכ הבו ,ותריטפ

 םוקמל תואפרתהל עסונ םודאר לש צ"מוד ילדנמ יבר "וכו ןיסחוי

 הזב יננה ,(ויניע יופירל הניול עוסנל דמע) ותוא ןיריכמ ןיאש

 אוהו ,הלילו םמוי הרות לש הלחאב בשוי אוהש ,ורשי םדאל דיגהל

 המ לכב ואוב םוקמ לכב ודבכלו וברקל יוארהמו ,דואמ גלפומ ןדמל

 "/וכו ההותה תא דבכמה לכו רשפאד

 לע .הנוכמב תויושע תוצמ ורישכהש ןילופב םינושארהמ היה

 -טויפ) "ראבמה תדגה.  וירפסמ דחאב .הז דגנ זא ררשש זגורה ףא

 ןיבו וניב םיבתכמה תפילח תא םסריפ (םידומע 224 ,ד"ערת ,בוקר

 םיריהז םינבר ויה .רומאה גוסמ תוצמ רתיה ןודינב םינוש םינבר

 ,תונוכמה לע םירשכה ונתנש .קסירבו קסנימ ינברכ .םהירתיהב

 םינמאנו םירשכ םישנאמ הבר החגשה הכירצ הנוכמה יכ ,בותכ םהבו

 היה רוגמ מ"ירה םגו .דגנתה קצניקמ ןואגה .ימוקמה צ"דבה י"ע

 ברה םע הז ןינעב םיבתכמ יפוליחב דמע לדנמ 'ר .םירסואהמ

 שומיש דגנ ויהש ,בושטכוסמ לאומש יברי ןידנבמ טרבורג רבדרכששי

 'ר ,בושטכוסמ יברה | .זנאצו בונאכאשטמ םינואגה םעו ,תונוכמב

 ,תונוכמה תרשכהל ותייטנ לע לדנמ 'ר לע דואמ סעכ ,לאומש

 יברהש תובושת המכ ואצמנ בושטכוסמ א"ר ויבא ירפס תספדהבו

 םש תא הזגור ךותמ קחמ אוהו .הריתי הביחב וילא בתכ ריעצה

 טימשה םימעפלו .המודכו "ינולפ בר, ותונכב ,רפסהמ לדנמ 'ר

 ,השעי אל ןכו, סירתמ לדנמ 'רו .תובושתבש הביחה ירבד םג

 רמוח ."רבחמה בתכש ומכ תואב תוא קיתעהל קיתעמה לע הבוחהו

 המלש םירפא ברה ירבדל .רומאה ורפסב םיבתכמה םיליכמ ןינעמ

 ותא ומילשיש "היח שפנ. לעבל םידגנתמה וחלש .הנפילמ ןמלז

 הנוכמ וז ןיאש :בישה אוהו ,תוצמל תונוכמ איבהל םהל השרי םא
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 המ רוכזי אל ימ :ריכזמ אוה ןכו .םייופירל הנוכמ אלא .תוצמל

 -ילשה תא םינש יתשכ הז רסאשכ ,השראוב םודארמ ברהל עריאש

 ןכו .םיצח ילעב והומטשיו והוררמיו ,ןרגנוא ינואג ורסאש ץיבוב

 'ר יבושטגורה ןואגהו קסניממ ץיבוניבר רזעלא ברה יקספ איבמ
 ואיצוהו םילודגה ןילופ ינואגו ינבר ונענ ףוסבל .קסניודמ ןיזור ףסוי
 יבר ,הרותב גלפומה ןואגה ברה םאש ,םיעידומ ובש ,ארוק לוק
 ואיצוהש םינברה ןיב .תורשכ ןה תונוכמה תוצמ תא רישכה לדנמ
 קסנימ ,ץיסאר .הנפיל ,בושטאכוס ,ןידנב ינבר :ויה ק"וקה תא
 .קסניודו

 ירטשו ץמח תריכמ ירטש לש הרדיס רבחמה סיפדה רפס ותואב

 ריינעו םיקסעו םיניינב לע רכמדרטש ,האשרה|  בתכ ,תורחא תוריכמ

 רחסמ יניינעב יקב היהש ,רכינו .ץמח תריכמל רטש חסונ ,םינוש םינ

 .תונוממ יניינעב "ןלטב, היה אלו ,ףסכו הלכלכ ,ןינקוי

 ,"ראבמה סרטנוק, ןושארה .םירחא םירפס ינש ומדק הז ורפסל

 "סמ אוה המדקהב .רוגמ "מ"ירה ישודיח, ןואגה רבד תא ראבל אבה

 ורפסב זדולב ץ"מ מ"רהומ לע םיזיעלמ עמש תובר םינש הז יכ ,ריב

 תוארל חכונש ירחא .מ"ירה ישודיח לע תובוגת ובש "השמ די,

 יפכו, תעדמ אלש מ"ירה ישודיח לע ל"נה גישמש תומוקמה בורבש

 ליבשב השמ לש ונורג ךותמ תרבדמ האנשה וא האנקה קר הארנה

 דחוימ רפסב תאצל וינתמ סניש ,"לודגה וניבר לע ו"ח העוט רבדל

 ספדנ "ראבמה סרטנוק, .מ"ירה ירבד ררבלו הבוח תמחלמ םוחלל

 .םידומע 56 ובו :ד"נרת ,השראוב

 הטושל קזחוהש ימ יניד ראבל אבה ,"םירשיה רוא,, ינשה רפסה

 ךלפד לילגה"ירעב רדוסש ןירוטפ"טגל רשקב תוטש השעמ השועו

 ןיאש ררבל אב רבחמהו ,רודה ינברמ תובושת המכ דוסי לע םודאר

 םולכ וישעמב ןיא הטושל קזחוהש ימו ,הלאה םירבדה לע ךומסל
 תמחמ איה ותעינמשו ,אפרתנש עדנש דע הקידב םוש ינהמ אלו
 תבושת ובו ,םידומע 80 ,א"ערת ,בוקרטויפב עיפוה רפסה .תוחקפ

 ז"בדירה ,קצניקמ ןואגה ,בושטאכוסמ ר"ומדאה :רודה ינואג םינברה

 ריאמ 'ר ,םילשורימ ןילרב םייח יבר ,ןילרקמ ןמדירפ דוד 'ר ,תפצמ

 .דועו קסניודמ ןהכ החמש

 ליכמ ,"ראבמה ןחלוש,, ושורפ םע "םייחה ךרד, יעיברה ורפס

 תאמ תומכסה רפסב ."םייחה ךרד, לש לילמתה לע רבחמה תורעה

 יתיזח,) ןילבולמ ןיקצלק ברה ,קצניקמ עשוהי באוי ברה

 ,םימש תאריבו ןיסומינב רתכומ .שדוקה תכאלמ ותכאלמב ריהמ שיא

 ןיטינומ ול ואצי רבכש םודארב ץ"ומוד ברה לארשיב ןואגל וידע

 ו"פרת .בוקרטויפב ספדנ .ץיניבפמ רתלא לידנמ םחנמ יברו ,("םלועב

 .םידומע 180 ליכמו

 יניינע לע "הבורמה תא קיזחמה טועימ, סרטנוק חינה דיז"בתכב

 תוכלה לע םיסרטנוק דועו ,"םחנמ תובושת,, ,טועימו אבורו הקזח

 .בוט יכב היה אל םודארב ובצמ .ס"שת| תויגוס לע םישודיחו תונוש
 ,הבצמל יברה ידיזלע לאשנשכ ,רוגמ יברה רצחב ורוקיבב ,םעפו
 -ץראל תולעלו לודגה עבוכה תא טושפל הצור היה דואמש ,הנע
 .66 ליגב רטפנ ו"פרת תבטב ג"כבו .השק הלח הז ירחא .לארשי
 דחי רבחמה ירפס ודמשוה םיצאנה יסגלק ידיב םודאר שוביכ םע
 .םיל רבעמ םיאצמנ בקעי 'ר ונבו הידירש קרו ,החפשמה םע

 םיובלטייט לאומש צ"ומהו ברה

 ברכ ןהיכש ,רזעילא ברה ויבאל בושירקסב מ"רת תנשב 0
 דךי-לע שטלירד תרייעמ ןילופב העדונ םינבר תחפשממ .ריעה

 ודסיימש "שטלירד תיב, לע דימת םירפסמ ויה החפשמב .םודאר
 ויאצויו ,"רוהנ יגס, :ויוניכב עודי ,רעשטלירד ל'ריאמ 'ר היה
 .לארשיב םינברכ תורוד ירודמ ונהיכ םיובלטייט תחפשממ

 םינואגו ןואגה ויבא לצא הרות ודמלב ,רתויב ריעצ ליגב דוע
 ונוצרו הלודגה ותדמתהב לאומש ןייטצה ,ונמזב םירחא םימסרופמ
 םיבר ןיב טלבתה דומלתה םיב ויתועידיבו הרותה דומילל זעה
 .םידומילל וירבחמ

 ,העדונ םינבר תחפשממ איה ףא ,הל'הרש םע ויאושנ רחא
 הארוה הרומל הנמתנ ,יסחי ןפואב ,ריעצ ליגבו םודארב בשייתה
 .הצינילג תנוכשב תידוהיה היסולכואה תא תרשל ידכ הליחתב ,ריעב

 תיקוח רחבנ בר היה אל םודארבשכ ,םירשעה תונש תלחתהב
 ךותו "ברה לש ומוקמ אלממ,, שמשל אוה רחבנ ,הליהקה ידיזלע
 לש ודישכ תולק תוקספהל טרפ ,םרה ודיקפת תא אלימ תודחא םינש
 .תוירחאבו דובכב ,הנוילעה לע התיה גרבנטסק ברה

 -סמתהו ורשויב ,ותויממעו ותוטשפב ןייטצה םיובלטייט ברה
 הלועפ ףתישו הבר תעמשמ חיכוה "םוקמ אלממ,כ ותוליעפב .ותור
 -כמה ףא לעו םישקה םיאנתב וליפא ,תיקוחה הליהקה תודסומ םע
 .ימוקמה ןוטלשב םיניינועמ םידיקפ ךרדב ול ומשש םילוש

 וטיגה לוסיח םע ,ותחפשמ ינב םע דחי ,םשה שודיק לע גרהנ
 .דייח .1942 טסוגוא ימיב לודגה

 1941 תנשב רטפנ ,בושירקסב ברה ,ויבא :ןיינעמ טרפ ףוסבל
 ברה םהבו) םינב ינש זא ול ויה םודאר וטיגב 0 ליגב ותויהב
 ואצי ,העיסנב תוכורכה תולודגה תונכסה ףא לע .תבו (לאומש
 הכילהבו ,היוולהל בושירקסל םודאר וטיגמ ברה תחפשמ ינב לכ
 וכרדב ברה םהיבא תא ,בושירקס ידוהי לכ םע דחי ,וויל לגרב
 .שטלירדב תובא רבקל הנורחאה



 םיביושה

 רקוצ (בייל) הדוהי

 רקוצ תיבל םיב"ועה תחפשמ

 ורחבנ תאזה הכאלמלש ,תוצופתב ידוהיה רוביצב היה לבוק
 ,השעמ ישנאו םידיסח ,םימש"יאריו הרות יעדוי םידוהי בורל

 תומיענה םהיתוכילהבו ,להקב םידבוכמ .ןגנ יעדויו הליפת"ילעב
 .םיבר םיצירעמ םהל ושכר

 -חא תורוקמבו הכלהב תואיקב השורד התיה עוצקמה תעידיל
 היה לטומ ב"ושה לע .לארשיב ברמ תוכימס תלבקבו םיבר םיר
 ידוהיה ןחלושה תורשכ לע חוקיפב תדה ייח בוציע לש ינויח דיקפת
 .הלוגה תוליהקב

 הקומע העידיב ,תוימורת תודימב ונייטצה םודארב םיב"ושה םג
 אלש הרות ילודג ואצמנ םהיניבו ,םתונמוא תויחמומבו הכלהה לש
 בגא .תונוש הכלה תויעב רוריבב םוקמה ינברל רזעל ויה םעפ
 ןויערל הקומע הקיז ילעבו ,הבחר תיללכ הלכשהב .םג םיאיקב םתויה
 .ותמשגהו ןויצ תביח
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 םינב ינש ,בא ,םודארב רקוצ תחפשמ התנמ םיב"וש העברא
 ,רקוצ םנובההחמש 'ר היה םהבש לודגה .םיקיתו םינמוא ,ןתחו
 ארזעדןבאב החמומ ,גלפומ ןדמל ,החפשמה בא ,קיטישפ דילי
 אשנ אוה .רדנסכלא ידיסחמ ,ך"נתבו הפ-לעב טעמכ ועדיש דע
 תא חקל זאו הנושאר הדילב התמש ,םודארמ הכלמ"תליב תא השאל
 הרותה ילודגמ בשחנו רבילהומ לאומש ברה לש ויברוקממ .תנסא
 הביבח התיה דוחיבו ,הלכשהה תורפסב ץיצהל בהא הז םעו ,ריעב
 ןייעל בהא יכ ,םירפסמ .םייניבה ימי לש תידוהיה היפוסוליפה וילע
 הלאשהב רפסה תא תחקל וחלשבו ,ןרקלדנמ לש היצנדרוקנוקב
 ןיע ינפמ ,יבמופב ותאשל אלש איבמה תא שקיב ,וידידימ דחאמ
 ,לשיפ םחורי :םינב השולש חינהו ;ה"סרת תנשב ,74 ןב רטפנ ...הער
 תכאלמ תא םהיבאמ ודמל םינושארה ינש .השמו לדנמ"קחצי
 .תטיחשה
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 תחפשמ יבא ,ריעב תירוביצה תונקסעהו הרותה ילודגמ היה אוה
 םיחטשב תפנוסמו תפעוסמ החפשמ ,ריעב םימסרופמ םידמולו םיב''וש
 -כשהה יציפמל ל"ז רבילהומ לאומש 'ר ברה תעפשהב ברקתנ ,םינוש

 -חה לש םרחה ןמזב ,ל"ז לקנרפ לארשי 'ר לש םיבורקה וידידימ ,הל

 םימכחל דע תיב --ותיב .עורז בולש בוחרל ומע אצי ףאו ,ודגנ םידיס

 ףוטחל ,הנידמה תונותעב אורקל םוי םוי וסנכתנ וב ,ריעה יליכשמו

 ינייעממ בואשל וא דומלתה יקמעל לולצל םגו ,אמויד אנינעב החיש
 .ך"נתה

 .האנהו תיצילמה תירבעה ותפשב ,ריעב ך"נתה יעדוי ינושארמ

 יקב .לופלפו הרות יניינעב רודה ילודג םע םיבתכמ ירשקב דמע

 יעמוש לש עובק גוחב ץיפה ויתועידי תאו ,שפנהו ףוגה תאופרב

 וידכנ לש םכוניחו םתעד תבחרהל רסמתה דחוימבו ,וחקלו ותרות

 .רבילהומ לאומש 'ר ברה לש ותרבחב אצמנ ונמזמ הברה .םיברה

 תבשל יואר ותעדל ימ לאשנ אוה ,ריעה תא בזוע ברהו םויה אובב

 םינוב 'רו "גלפומ,ה ןמסיו יכדרמ 'ר לע עיבצה אוהו ,ואסכ לע

 : תוביס יתש ךותמ טחוש םנוב 'ר ,העצהה תא זא וחד םהינש .טחוש

 רבילהומ לאומש 'ר לש ומוקמב ןהכל יואר ומצע האר אלש (א

 ."חב רופחל םודרק ךתרות השעת לא, םושמ בו

1 

 תרוהטו שפנ תנידע ,המונצ השא ,ל"ז תנסא תינקדצה ותשא
 וידגנתמ והופיקתהשכ םג ,ודצל דימת הדמע ,הנובנו תיחקפ ,בל
 הרוהטה ותנומאב ותוא הדדוע ,חפץתהל התיה הלולע ותסנרפו
 -שגמ םע םיברה םיחרואה ןיב התיה דימת .ויתונויער תקדצבו
 היתונב תשש .הינב תשולשב תובורמה היתודרט ףא לע, דיב דוביכה
 קוחצ תבב התוויל תונוש תורוצב השיגהש התרזע .םיברה הידכנו
 ,םילוחל םילישבתו םילכאמב התרזע שקבל ואב םיברו ,הינפ לע
 םירקבמ דימת היה אלמ התיב .בר ןחבו םעטב הישעמ התשע איהו
 .םיבר םיחרואו םיעובק

 ץרא תביחל וינב תא םינוב-החמש 'ר ךניח ,שפנו בלב ינויצ
 םבס יכרדב וכלה ויאצאצו ,הנינבב תופתתשהלו הילעל ,לארשי
 הלוע תעכו ,1912 תנשב ץראל תולעל וליחתה םינושארה .לוגדה
 רוביצ יכרצב םיקסועה םיבר םהמ, שפנ םיתאממ הלעמל םרפסמ
 קחצי יאנותעה לש ונב -- רורחשה תמחלמב ולפנ םינש .הנומאב
 תא בסהש) ןמצרווש סחנפ יזוחמה טפושה לש ונבו ,םייח -- רוד-ןב
 ןב םייח לש ויבא םג .לארשי -- (ןבה תליפנ ירחא רשיבאל ומש
 לאומש וינינמ דחא .רורחשה תמחלמב לפנ .קחצי יאנותעה דוד
 וינתח ןיב .הניטנגראב תוחילשב יריווא ןוסאב הפסנ רקוצ 'םעו]
 -שהו ץראל הבור החפשמה התלע ךכו .ןמלאוו .ל .י חונמה רפוסה
 ,בשומבו ץוביקב ,הישעתבו רחסמב ,הדשבו הנדסב ,הניינבב הבלת
 בא רכז תא שדוק תדרחבו טטרב הלעמ איהו ,האופרבו טפשמב
 .החפשמה

 ףכוצ יכדרמ

 לשיפ םחורי 'ר

 רחאו ,םודארב שרדמה"תיבב דמל ,ז"טרת תנשב קיטישפב דלו
 השא אשנ ."באוי תקלח, לעב לצא קהבומ דימלת 1
 לודג םכח-דימלת היה אוה ףא .רדנסכלא דיסח לש ותב ,ןישטרוטמ
 יפסכ תא דיספהו תונח חתפ ותנותח ירחא .הינמכמו ך"נתב יקבו
 הטיחש דומלל והצעי ,רדנסכלאמ קידצה ,לאיחי יברה .ותינודנ
 -הומ ברה ,ותונמוא תא ויבא לצא דמלו ותצעל הנענ .ב"ושל תויהלו
 .הביבסהו םודארב ב"ושכ ןהיכ הנש 45 .ב"ושכ תוכימס ול ןתנ רביל

 -להב ףאו .תירבעה הפשה קודקדב יקב .ןורשכבו תולוגסב ןחיג
 ךשמב תולאש קסופ היה םודארב "ברל בר ןיב, לש הפוקתבו ,הכ
 יברש רחאל קר .דחאכ ןיידו בוש לש דיקפת זא אלימו ,םינש המכ
 ,רטומלרפ צ"א יאמודארה ברה לש ונתח ,ןהכה לכימ לאיחי
 -תח תבוטל קוספל קיספהל ברה ונתוח ושקיב .םודארב צ"ומ הנמתנ
 רבוע היה םיארונה םימיבו ,םינייוצמה ןמ הליפת-לעב היה הז םע יונ
 אמתסנ ותנקז תעל .םודארב רדנסכלא ידיסח זיולקב הביתה ינפל
 ךא ,ריסחהש המ לע ול ריעהל להקהמ ושקבב ,הפ-לעב ללפתמ היהו
 ויתונש רחבמב דוע .אלפומ ןורכז לעב היה יכ ,רבד ריסחה אל אוה
 -רפ םישלש ןנשל םידקהו .הלפא תונש ול םינוכנש .הארנכ ,שיגרה
 םאונ היה ןכ .ותנקז תעל חכשי אלש ידכ ,םוי לכ ך"נתה ירפסמ םיק

 עדי ףא .םישרדמבו דומלתב םישק תומוקמ ריבסהל עדיו ןייוצמ

 .תחקרמה"-יתבב ובשחנ ויתואקתפו .תונוש תופורתב םילוח תואפרל



 ותיבל ינלופ חצרמ סנכנ שת הכונחב .ריעה ידוהי תאושב הפטנ
 .ןימלעה-תיבב הרובקל אבוה .ותשא םע וחצרו

 .ויבא יכרדב ךלהו ת"פגבו הרותב ותדיקשב ןייטצה ותודלימו ,רוכבה

 ול ןתנש ,ל"ז רבילהומ לאומש 'ר ןואגה ברה לצא דמלו הרותב גלפומ

 .קצניק לש הבר ,ל"ז עשוהי באוי לצא דמל ןכ .הארוהל הכימס

 קחצי לארשי 'ר תב רתסא ותגוז תא השאל אשנ הרשע שש ליגב

 ירחא עסנש ,הקראוו ידיסחמ היה ונתוח .השראו דילש ןישטרטמ ל"ז רפוק

 .וימי ףוס דע ובר ןחלוש לע בשיו רדנסכאל ובר תריטפ

 בוש הנמתנו םודארל רזח ,ונתוח ןחלוש לע "הכימס,ה תא רמגש ירחא

 -הרומו ב"ושכ בוקשר'זד רברפל רוגל רבע ו"מרת תנשב .הנילמז רברפב

 זא ןהיכש ,רטומלרפ ברהש דע ,קסופה היה תודחא םינש ךשמבו ,הארוה

 .רברפב צ"ומ ,ל"ז ןהכה לכימ השמ 'ר ברה ונתח תא בישוה ,םודארב בר

 םישנאל רזע .ובל בוטבו תוימורתה ויתודימב ןייטצה ,ארפס אלמ אנצ

 דועש רמוא היה עובשב םיימעפ .רתסב ןתמבו הבוט הצעב ותלכי יפכ םיבר

 -סהל היה בהוא .עובשה תשרפמ שרד תותבשבו ,ימוקמה שרדמה תיבב םיר

 ידכ דע הפ לע ך"נתה תא רכז ,ארזע ןבא שורפב םישקה תומוקמה תא ריב

 ."תישארב, תלמ תא רמולו םוקמ לכמ רוזחל ודיב היהש ,ךכ

 לש ורפס רואל אצי רשאכו ,םהירפס תא שכרו הלכשהה ירפוס תא עדי

 םיברל ריבסהו ותוא שכר -- "עבטהו םלועה תועידי, ,"הריפצה, ךרוע

 שידיימ םימוגרתב וחוכ הסינ .ןופלטהו ףרגלטה ,תבכרה תוהמ תא ותיב יאבמ

 .ךישמה אל תונוש תודרט ללגב ךא ,תירבעל

 ערילוחה תפגמ הצרפ רשאכו ,םיטפצרה תא ארק ,תואופרל החמומ היה

 דוחה תא רקיב ומצע אוהו ,בוקשזריזדב "םילוח רוקיב, תרבח דסיי ,ריעב

 אבינ רשאכו הנכס ללכמ םדאה אצי םא ,עדי רוקיב לכ ירחא .םדעסו םיל

 | .היה ןכ

 -בלו םימשל םייוצר תויהל ,הרותה יכרדב תכלל וידכנו וינב תא דמיל

 .םימשל םג חנ וניא תוירבל חנ וניאש ימ :רמוא היה אוה .תויר

 םיענ לוק לעב ,הלועמ ארוק לעבכ םג ןייטצה ,ב"וש שמיש הנש 45

 וינב לכ .םיארונה םימיב "ףסומ לעב,ה היה םינשה לכ ךשמב .הריש עדיו

 .ולש תידימתה הלהקמה ויה םהו ,רישל וביטה וידכנו

 פש שרדמה תיבב הרות רפס תביתכ םויס תגיגח לש דחא הרקמ ינרוכז

 חתפשכו ,דחי םישנו םירבג זא וסנכתנ גהונה יפל .ל'ז ןמכיט הקסוי 'ר

 הרידאה הרישה הצרפ וביבסו "ןוראה עוסנב יהיו, תרישב טחוש לשיפ 'ר

 הוניכש יפכ ,לרתסא 'ר ,ותשאו ...תיבה יפס ודער -- ותחפשמ ינב לכ לש

 ןג ירעש תא התארש ,הרמא ,רבדה םעטל הלאשנשכ .יכבב החפייתה ,םיבר

 .תחנו החמש ,ליג תועמד הלא ויהו ,הינב תריש ינפב םיחתפנ ןדעה

 ינפל רובעל ךישמה ןכ-יפ-לע-ףאו ,ותייאר התקל ששו םינומש ליגב

 .םיארונה םימיה לש םיטויפה לכמ הלמ ריסחה אלו ,הפ לע ,הביתה

 תלעפה תייעב ותוא הקיסעה תישילשה הילעה תלחתהב : ןיינעמ טרפ
 החסונל עיגה ,יתוא העטמ וניא ינורכז םאו .גחו תבש ימיב ץראב תבכרה

 .הליעפהל רתומ היפל ,תמייוסמ

 .ל"ז םינוב החמש 'ר עדונה ב"ושה ויבאל (1852) ב"ירת תנשב .1

 לכ .הבל בוטו התובידנב העודיה ,לרתסא תקדצה ותשא הבוטל רכזית
 לודיגב רזעל התיה .ןמושו רשב תוכרצנ םישנל התיה תקלחמ ישימח םוי

 ןוצרה תא םהב הררועו ,ט"עמלו הרותל ,הדיחי תבו םינב השש -- הינב

 ומויל דע הנמאנ הלעב תא התוויל .םיבוט םישעמבו הדיקשב ןייטצהל

 .ןורחאה

 וליפא ,הילעל םיברה וידכנו הדיחיה ותב ,וינב תא ץירמהו ,רוסמ ינויצ
 ררועו תונויצה ןעמל םחלנו וגוחב ליעפ היה ,ץראב םירומח םינמזב

 יברה תכרבכ םהל ותכרבו ,ונממ םתדירפ םע םילועה תא ךריב .הילעל

 .וידיסחל

 ותוארבו םתיבל ינלופ חצרמ סנכנ המחלמה לש םינושארה םישדחב
 תנש הכונח לש ישילשה םויב ,רק םדב םחצר ,םדבל םישישיה ינש תא

 ! ד"יה ,םינומה תיוולו לארשי רבקל וכזש םינורחאה ןמ ,ש"ת

 | תילגרמ א .ש
 לדנמ קחצי 'ר

 ידיסחמ .ויבא לצא דמל ,ב"ושכ םודארב ןהיכ לדנמ קחצי 'ר ף

 .הלכשהה תורפסמ רזנתה אל .ןיירוא רבו רדנסכלאמ קידצה

 לעב לש וסיג היהש ,קינמולסמ ןמסלדנה השמ 'ר דיסחה תב תא אשנ
 .ריעב ב"וש היה הנש םישולשכ ."באוי תקלח,

 'ך ןיבאמ שרי לדנמ קחצי 'ר .הלש הינסכא לע תרזחמ הרות

 .עדוי וניאש עדויה תמכח תאו ,תעדל ןואמצה תא ל"ז םנוב החמש

 ייח ,העד הרוי ,םישרופמו דומלת דבלמ -- ארפס אלמ אנצ היה

 םירפסה לכ תא ארק .הפ לע טעמכ ך"נתה תא עדי ,'וכו 'וכו םדא

 .חור יכרעו הרות גופס היה ,ול ואיבה וידליש שידייבו תירבעב

 ,ןויגההו שגרה שיא .םלוע לש ונושבכב קמעתהל בהאש םינימאמה ןמ
 תורוחשה ויניע .תוירבה תא בהואו וינע .םימחרו הבהא אלמ ובלו

 ותסנרפ אקווד הז םדאש אלפ הז היהו ,הנדעו ךורב ופטל תודקויה

 ...תופועו תומהב תטיחש לע

 השע ותכאלמ תא ,ןילופב םילועמה םיטחושה םע הנמנ אוה

 םניא המהבהו ףועה ודיבש וילע ורמא .תוזירזבו תוריהמב הלק דיב

 .םתוא םיטחושש םישיגרמ

 התטיחש ןפואמ לעפתהש םודארב ינלופה יראנירטוה אפורה

 דיטנאהש ןמזב) םיעודי םייראנירטו םיאפור םייחבטמה-תיבל ןימזה

 דציכ םהל תדארהל ידכ ,(תידוהיה הטיחשה תא רוסאל ועיצה םימש

 ירסומה ךרעה תא םהל ריבסה לדנמ קחצי 'רו ..."ונלצא,, םיטחוש

 ישנא םה םידוהיה םיטחושהש חיכוהו ,הטיחשה יניד לש ינאמוההו

 .ןמזה אובב ודיעה ךכ לעו -- םייתימא םייחה ילעב רעצ

 :הטיחשהו םיטחושה לע וירבד הלאו

 י"פעא ...הזל הכוז דחא לכ אלו לארשיב טחוש תויהל לק אל --
 "קמו םיקדקדמ "הרשכ ןתטיחשו ןיטחוש לכה, תחתופ ןילוח תכסמש

 -חרו הבהא שגר ילעב ויהיש ,םימלשו םיארי ויהיש םיטחושב םידיפ
 ףועהו הרוהטה המהבהש ועדיש ,"ךישעמ לע לומח, תניחבב -- םימ

 שרד ,זמר ,טשפ) -- ס"דרפמ הזב שי הטיחש ידיד-לע לוכאל ןתינש

 הגרדל יחה תא םילעמ םדה יוסיכו הטיחשה תכרב ידי-לעו (דוסו

 .רבדמל סחיב ההובג

 .םימש תאריו ץרא ךרד ילעב ,םיזר ,םה םימונצ םיטחוש --

 "הש יפ-לע"ףאו ...םיסחוימה תבכש םע םינמנו ,"הרמ ילב םידוהי,

 ,תובוט תודימו תולעמ ישנאו םידיסח ,םידמול ,םיסחוימ ויה םיטחוש

 יאדוו) םודארב םיטחושה לש הדובעהו ..םתלחנ םהילע הרפש אל

 תועובק תועש ויה אל ,הלק התיה אל םתסנרפ ,(תורחא םירעב םג

 אלא לוח תומיב ןחלושח לע הלע אל םיטחושה תיבב .הטיחשל

 -לאנ םהיתושנו ...םהב ולחב םידליהש "סעכופ,ו תואיר ,לוחט רשב

 וליאכ לכהו .תופועה תטירמב תונבהו תוצונ רחסמב קוסעל ויה תוצ

 רקיעב ,םהב ואנקו ...ףסכ םילבקמו םידבוע םניא -- דסח םחל ולכא

 "שהמו תורפכהמ ,בהז םהב םיפרוג םיטחושהש םימי ,ירשת שדוחב

 ערה שדוחה ,השעמל ,היה הזה שדוחהו .םיבורמה גחה ימיל הטיח

 ףסכה לכו ,טוחשל םהילגר לע ודמע תולילו םימי -- םליבשב רתויב

 הקיפסה אל הליהקה תרוכשמ) םיניידו םינברל עויסל דעונ סנכנש

 דעדיב .ותונדמלב ,ותונסחיב חוטב היהש טחושל יובאו ,(םתייחמל

 תתל טמתשמ היהו ,םיבצקה -- ויצירעמ תדעבו הטיחשה תא ותונ

 .(וללה םירקמה תא םירכוז םודאר ידוהימ םיבר) וקלח תא

 ול היה םעפ אל ,הלאה םילוגלגה לכ ורבע לדנמ קחצי 'ר לע
 היה .וחורב לפנ אל אוה םלוא ...םיניידהו םינברה םע גישו חיש
 םודארב לוכהו ,ויכרד לכב םלש שיא ,תוירבה בהואו םולש ףדור

 תוחפשמ יתש וררוגתה םהב םירדח ינש הליכה ותריד .הביח ול שחר
 .טחוש םינוב 'ר ויבא תחפשמו םיבורמה ותיב ינבו אוה
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 תמחמ ול האב הלחמה) תואירו תרצק"ילוח עודי היה םינוב 'ר
 סנכנשכ -- הרומח היגוסב ד"מהיבב ודמע םעפ .וילא הרתי הצרעה
 -שפב היגוסה תא ריבסהו הרורבו הריהב התיה ותנשמש םינוב יר

 ודידיו ורבח ,דחאו ..םהינע תא חקפ שממ ,םילופלפ ילב תוט

 הביח-תחיפט תובהלתה בורמ ובג לע תיחנה .חוכזלעב ןרבג ,בוטה

 .(תואירבב הקל זאמו -- הרכה ילב חנצ אוהו ,הקזח

 הוויצו הטיחשב ךישמהל הצר אל ,הצע ליגל םינוב 'ר עיגהשכ

 ,ןמסלדנה השמ 'ר ונתוח ןחלוש לע ךומס היהש לדנמ קחצי ונב לע

 ,(וב הצר אלש רבד) ויתחת טחוש תויהל םודארל אוביש ,קינמולסב

 אלא טחושה אוה אל וליאכ ותכאלמ השעו ויבא ןוצר םייק אוה ךא

 ומצע לע לביק אוהו היבא ידיל רסמ הטיחשהמ ףסכה לכ .ויבא

 תא רדיסו ,הינודנ ןהל תתל ,ויתויחא תא אישהל םימי לוע ותויהב

 תיבה תא לכלכמ אוה אלש ..ויבא אלא ןתונה אוה אל לשמ םירבדה

 תצעב לואשל ילבמ רבד השע אלו יעבטו טושפ היה לכהו ,ויבא אלא

 אל( התא ץעייתה לכב -- ומאב ךכ גהנ ויבא תריטפ ירחא) ויבא

 .והומכ "ךמא תאו ךיבא תא דבכ,, תווצמ םייקש דחא היה

 ינב םיינע ויהיו החוורל חותפ ךתיב היהו, םייק הזל ףסונ

 תוינע תוחפשמ ורג (ָאווַאס הל'הרש תיב) ורוגמ תיבב ."ךתיב

 םידליה תא ארק ,גחו תבשב ,לוח תומיב החורא לכ ינפל .תודבוכמ

 גאד םג אוהו .תיבה ינב לכ םע ןחלושה דיל םבישוהו לכה-ירסח

 .בותכו אורק ודמליש

 הנושארה ותשא) םאו בא םהל היה ,טדלי תא דאמ בהא אוה

 -- ופוסבו (םינטק םידלי העבש הריאשהב הימי ימדב וילע התמ

 .ונחני דדב 'ה

 דרב ירחא דימ חלש ,רויצל ןורשכ הליגש ןושארה ונב תא

 רייצה אוה) תונמאב םלתשהל "לאלצב, ס"יבל ,םילשוריל הווצמ

 ןואיזומב םג ויתונומת גיצהש קרוי וינו סיראפב רקוצ ק'ז עדונה

 .(ביבא-לתב ףוגנזיד

 רחאל ,וינב רתי ...יצחו הרשעדעבש ליגב ץראל הלע דחא ןב
 ומיקה םש -- תפרצב םלתשהל ואצי ,"תעד יבבוח, ס"היב רמג

 .םהיתב

 םתיב .לובג ילב הבהא וילע וריתעה וינתחו תואושנה ויתונב

 םכשה תבשב תבש ידמ םהילא אובל ול היה עובק גהנמ ,ותיב היה

 -לועבו לודגה םלועב עובשה ךשמב שחרתמהמ םמע חחושלו דקובב

 .ותבשחמ תולילצמ תונהילו ,;וירבד תא עומשל גונעת היהו ,ונמ

 ,םידכנו םינב ,גחבו םירהצב תבשב םהידלי םע וילא ואב םה םגו

 אוהו ,הז רחא הז ,ץראל ולע םלוכו .וילע םהו םהילע קפרתמ אוה

 םהידעלב יכ ,עדיש יפ לע ףא ,המהמתהל אלו -- תולעל םהב ץיאהש

 בהוא היה ובלמ קלח ומע חקול םהמ דחא לכש ,םייח םניא וייח

 ..הלוע ןברקל ומצע הלעהו ןויצ

 ריעצה ונב ספתנ הזל ףסונ .ותואירב הפפורתנ םיעוגעג בורמ

 -- בדנתה דרפסב םיחרזאה תמחלמבו םזינומוקל (הינשה ותשאמ)

 .וליבשב הדבכ המולהמ וז התיה .לפנ םשו

 יתומ ןתי ימ ,ךלמה דוד לש ונושלב ןנוקל קיספה אל ,ינב ינב

 אל עודמ ,הכב ,המחלמב לופיל ינב לע רזגנ םאו ...ינב ךיתחת

 רעצ בורמו ...לארשי ץראב -- הנגה ישנאל םיצולחה תרזעל אצי

 לילב רטפנ ,ומלועל ךלה םירוסי לש הנשה תיצחמ ירחאו השק הלח

 .ח"צרת רייא ז"כ תבש

 ותב ,לדנימ ותשאו הלודגה האושה האב ותומ ירחאל הנשכ

 -ארב יצולחה רעונה בטיממ ,הקבר םינוקזה תבו םולש ונב ,לטיג

 .םיצאנה ידיב ופסנ ,םוד

 ריע"ןב
 ץרה שובייל םייח 'ר

 עפוש ,ויתודימ לע ול דרוי ןבלה ונקז .תילאכראיוטפ תומ

 ןב :רמואו הביחב וייחל טבוצ .הרות ןב דלי ושגפב תומימח ד

 םיטחושה ויה םינוב החמש 'רו שיבייל םייח 'ר .בא חמשי םכח

 החמש 'ר .םהיניבש ינושחה ףא לע שפנ ידידי ,םודארב םיישאוה

 עבטב ,עדמב תונויער שופת ,ילוחדעודי .הזר .המוק הבג היה םינוב

 ,ןוסח שיבייל םייח 'ר וליאו .תחנב ורובידכ וכוליהו -- רקחמבו

 ,"ם"ירה ישודח, לש םישודיחב שופת .החמשו תויח .תואירב עפוש

 .תידיסח תובחרב ,ּהפונתב ורובידכ וכוליהו

 : םהיניב היהש חישרוד לע ורפיס םודארב םיליכשמה גוחב

 זא םידיחיה םיטחושה ,שיבייל םייח 'רו םינוב 'רו יפרח ברע

 סַאג-לוש -- םהירוגמ םוקמל םייחבטמה תיבמ םיכלוה .םודארב

 ,תובהלתהב רבדמ שיבייל םייח 'ר ,ידמל הקוחר ךרדה .לסעג"הווקמו

 עיקרב לכתסמ םינוב 'ר .קצוקמ לדנמ 'ר לע ,תודיסח לע ,וכרדכ

 :רמואו ,םיצצונה םיבכוכב

 יליבשב ןנובתהו האר .המימשה ךיניע אש ,שיבייל םייח --

 .תישארב השעמ ךל ריבסא הבה ,רמוא עיבי בכוכל בכוכ .עיקרה

 תאזו הלודגה הלגעה -- עבצאב עיבצה -- איה תאז .הנוכתה תמכח

 .ם"במרה לש שדוחה שודיק לע רובענו יתיבל אוב .הנטקה איה

 אוב ,הלא השע ימ אנ"ןנובתה .םינוב 'ר ,תויוטש בוזע --

 םיבכוכה םירייוצמ ובש ,לאיזר רדסב "הבכרמ השעמ,, דמלנו יתיבל

 ...םעדי אל ם"במרהש תורתסנהו תוריפסה לע וב רבודמו ,תולזמהו

+ 

 םיכשמ .ותופירחב ,ותונדמלב היה עודי שיבייל םייח 'ר

 הלגנב איקב ,תידיסח תובהלתהב תווצמב קדקדמ ,שרדמה תיבל םוק

 ותודליב הנמנ ,תורוד ירודמ םינקסע םינבר תחפשמל רצנ .רתסנבו

 ןעטו בריס אוה םלוא .בר היהיש ויה םיחוטב וירוהו ,םייוליעה םע

 -- (הב רופחל םודרק היהת אל הרותהש ידכ) -- ברה תרוכשמש

 .הלטב ימד איה

 לשב -- :ףיסוה תעד תוחידבבו ,ןלטב תויהל הצור ינגיאו --

 -הל רחבו ...םה םינלטב הארוהיירומו םינברה בור הלטבהימד

 .טחוש תוי

 בירקמה ןהכ תניחבב ,שדוק תדובעכ ולצא התיה הטיחשה

 עדויה טחוש ,ריעב היה םסרופמ .הזל יואר דחא לכ ואלש ,תונברק

 דימלתש המ דעו םישרפמהו םיקסופהמ הטיחש תוכלהו הטיחש יניד

 םירעמ וילא םיאב ויה תוכבוסמ תולאשב ....שדחל דיתע קיתו

 .קסופה היהי אוהש -- תורחא

 ןחלושה יבשוימ ,רוג רצחל ורבעש קצוק ידיסח םע הנמנ

 הרהוי תינימשבש תינימש וב התיה .קידצה לש רתויב םיברוקמה

 היה ורבדב .לדוגמ ונקזו האנ וקרפ .םימכח ידימלתל תרתומה

 "ירעהו והובהא לוכהו ;םייקמ האנו שרוד חאנ ."ןישירה, תא זיתמ

 וב עגונהש ועדיו .ותלחגב ווכי אלש ורהזנו דובכב וב וגהנ ,והוצ

 .רוג רצחב לזלזמ וליאכ

 ב"וש שובייל םייחמ שורדל זעמ וניא ברהש ,ורמא םודארב

 ינינעב .ומצעב וינפל ואיבמ אוה ןיא םא ,ףלחה תא ול האריש

 תוצרמנ תוללק ללקל התיה וכרדו .רתויב םירימחמה ןמ -- תורשכ

 ףכב ,םוניהיגב םהילע םייא .תעד"תולקב םהב דשחש םיבצקה תא

 תופירט יליכאמ םהש םהילע זירכהו -- .זןילטאה תריגסבו עלקה

 .(םונהיגהמ רתוי ודחפ הזמו)

 ויתוחישו לביטשב ולש םירועישה דבלמו ,תוימורת תודימ לעב
 םדיש םירישע רקבל היה בדנתמ .הקדצ יניינעב קסע .תודיסחב
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 ...ןטכערסיוא ראי ץראווש א ךיז ייז ןלעוו רימ ייב -- הצומק

 תוגאדו ,וילע טלתשהל תוגאדל חינה אל .םיריאמ דימת ויה וינפו

 תיביטקפד -- תינלוח התיה תחא תב .םינב לודיג רעצ -- ורסח אל

 ,רבדלו תכלל העדי אלש ("עקילאק יד, םשב םודארב העודי)
 היה השקו ,הטימב הלדג .ארפ תוקעצ םעפב םעפכ טלפנ הנורגמו
 .הביחב הב ולפיטו ןיעדתבב לעכ הילע ורמש .הזיזהל

 םידורמ םיינע םהינש ,יקסבולוקוס דניקסיז ונתחו ךינה ונב
 -- הבהאב לכה לביק אוהו ;ילע םבהי לכו ,םידליב םילפוטמו
 .תובצע ידיל ינאיבי אל אוה -- אנטשד יניעב אריג -- רמול וכרדו

 ינפל ורבעב .ותליפתב דחוימ ןחל לעב ,ץ"ש רותב םג עודי היה
 התיה ותליפת .בר ןמז ךשמב החישלו ערואמכ רבדה היה הביתה
 םרב .תולעפתה ידיל האיבהש הליפת םלוא ,קצוק גהנמכ ,הריהמ
 ,ןיכרבמ תבשב וליפא ,דומעה לא תשגל ותמכסה תתל  רהממ היה אל
 -יפת תא .םיארונ םימי יפסומו םשג ,לט תליפת תא ומצעל רמשו
 .הנחכשא אלו ,תחא םעפ יתעמש ותל

 שארל עוסנל היה לוכי אל ,הלחמ ירחא יבאו ,דלי זא יתייה
 ללפתהל ונכלה הנשה שאר לש 'א םויבו .וגהנמכ ,יברל הנשה
 .ב"וש שיבייל םייח 'ך לש ףסומה תא עומשל ידכ ,רוג לש לביטשב
 לטיקב שובייל םייח 'רו ,הפל הפמ לביטשה אלמתנ ףסומה תארקל
 חתפשכ .שא דיפל ולוכ ,(ימצעל יתראית ךכ) ףרשל היה המוד
 רמאשכו .רוביצב רבע למשח םרז ומכ ,"העורת עדוי םעה ירשא,
 ..םיכאלמה תא ןיעב ואר ,"ןוזחאי הדערו ליחו ןוזפחי םיכאלמו
 .תורצוי הברה לע חספ אוה .העשמ רתוי הכשמנ אל ףסומה תליפת
 ,הניגנה לכיהמ הליפת וז :ורמא .רל ורזעיש חינה אל .ודבל ללפתה
 תוכפתשהו אלמ שחל ןוקצ ,רתויב םיקד םירתימ לעב רוניכ ונורגב
 .תוקיתמ בורמ ףלעתאש יתששח .שפנה

 לגרתהל יל ןתנ אל יבא) .ותליפת עומשל יל ןמדזנ אל רתוי
 תליפתו ,תועש הכשמנ הליפתה ,אבא לש תודיסחב .(הריהמ הליפתל
 לע יתרעטצה דואמ ."ךילשת,מ ורזח םירחאשכ הרמגנ הרב ףסומ
 קחצי לארשי 'ר לש תירחשה תא עמש אלש ימ -- ורמא .ךכ
 אל םיארונה םימיב ב"וש שובייל םייח 'ר לש ףסומה תאו ב"וש
 .וימימ הליפת עמש

 .ותוא עמושו האור יננה ,יניע םצוע יננהשכ ,םעפ אל םלוא

 תא ;הכזה םתליפתו םנוגינ תא ,םודארב םיקוחרו םיבורק םידוהיו

 -- ונב שיש רסומהו בוטה טעמש ,יל המדנו ,םתומילשו םתרהט
 בוטהמ הפיטכ אלא וניא -- וללה םידוהיה תא ריכהל וניכזש

 "באהמ תוצוצינ .ונל האב םהמ ץראל ונתבהא וליפא .םהלש רסומהו
 .םהלש הלודגה הקו

 .הביט הבישב תמ שיבייל םייח 'ר

 ירושג .ש מ

 (ס"שיבייל םייח ךינה : ויוניכב) ב"וש ץרה ךינה יר

 ,הנש םיעברא םודארב ב"ושכ ןהיכ שיבייל םייח 'ר ויב

 לש תורוד 27 ךשמב הכשמנ וסוחי תלשוש .לודג ןסחי בשחנו א
 ,ס'שיבייל םייח 'רב הקספנו ,י"שר דע הרותב םינואגו םילודג ,םינבר

 יבא) "מ"ירה ישודיח,ה לש הצרמנה ותשירד יפל ב"וש השענש
 שיבייל םייח 'ר אוה יואר יכ ,ךכב רבדה תא קמינש ,(רוג תלשוש
 שדח ןוויכל םרג הז דעצ .םידוהי לצא תורשכ לע הנוממ תויהל
 -חה תרוסמב ךישמהל ךירצ ךינה 'ר היה ויפלש ,החפשמה תרוסמב
 -ברל ןנוכתה ךינה 'ר .ב"ושל תויהלו ויבא הב ליחתהש השד
 ךא ,הריבכה ותונדמלמ םתולעפתה ועיבה םינברה ינואגו ,תונ

 וסחיש ,ןייצל םוקמה ןאכו ונממ תאז וענמ תונוש תוביס
 טגשומ יפל יכ ,רמגל ילילש היה | תונברלו תוטיחשל
 אסכ לעשכ ,ןמז ירחא קרו .הסנרפל ןינע ןכפהל היה רוסא
 ויברוקמ ץחלב ,ךינה 'ר םיכסה ,ןמטסיירט ברה בשי םודארב תונברה
 תטיחש ול וריתה ישוקבו ,ודער וידי לבא ,ב"וש תויהל ,וידידיו
 .דבלב תופוע

 ךיעצה יוליעה תא הצירמהש ,תודיסחו תודמול לש הביבסב לדג
 ותוהמ תא ושדיחו ורידחה הלא תורוקמו .המכחו הרותב קמעתהל
 -רתב תא ולש הרותילוקב םיענה ךינה 'ר .ןורחאה ועגר דע
 םוקמ םוש לע חספ אל .םיידיסחה "ךלביטש,ה תאו ,תושרדמה
 .דמלו בשי הלילו םמוי .טקש אל ףירחה וחומ .םירפס וב ואצמנש
 -שמ ,תובורק םיתעל םאונ היה םיידיסחה םיזיולקבו תושרדמ"יתבב
 שיאל םינפ אשנ אל .םיבוט םישעמל ארוקו תוירסומ תועיבת עימ
 .ףינחה אלו

 הברה ארק .היתורודל ונתורפסב ,לאךשי תודלותב םג יקב היה
 חסונב החמומ ,הלועמ ןגנמ היה ,.סופדב ויבתכ םסרפל "לב ,בתכו
 רשויהו ,הלמה ןבומ אולמב םעה"שיא ,אילפהל תירבע עדוי ,הליפתה
 תיתדה תונויצה םע ההדזנ תונורחאה ויתונשב .וילגרל רנ תמאהו
 .10 קניר בוחרב "יחרזמ,ה לש תסנכה תיב יאבמ היהו

 .האושב ואר אל ויניעו ,ומלועל קלתסנ ט"צרת הרות-תחמשב
 תסנכה"תיבב יכבה .היסולכואה תובכש לכמ םיפלא ופתתשה ותייוולב
 -אדאר,., ךרוע היה ,ריאמ ,ונב .לודג היה ךרדה לכבו םידפסהה תעב
 .הפיחב -- ינש ןב .האושב הפסינ ."ןבעל רעצלעק רעמ

 קידיינ קחצי לארשי 'ר

 ותונדמלו תבבלנה ותחיש ,ויתוכילה םעונ ,תיליצאה ותעפו

 ויה ותיב ירקבמ .םיבר לע לבוקמ היהש ומרג הלא לכ ,הברה ה

 רוסיא תוכלהב ,היטמקרפב הצע לואשל םא ,ריעה תובכש לכמ

 הולמה, םירוכז דוחיב .םימכח ידימלת לש ןילוח-תחישל וא ,רתיהו

 רצישול ריאמ 'רכ ,ריעב הרותה ילודג לש םתופתתשהב "תוכלמ

 םיאשונב םינויזופמלס ןיעמל ויהש ,דועו סיכ'לארשי ךונח 'רו

 .םלועה לש ומורב םידמועה

 יבר לצא דמל וירוענ תונשב .1859 תנשב הקרוו ריעב דלונ

 עשוהי"באוי יבר לצאו ,בו'צאחוסמ ר"ומדאה ,ןייטשנרוב הל'מהרבא

 אלממו ונתח .רדנסכלאו בונישמאמ םיר"ומדאל ברוקמ .קצניקמ

 לעבו תוירבה לע ביבח .רקוצ םינוב 'ר עדונה ב"ושה לש ומוקמ

 הנש הנשו ,ריעבש םינייוצמה הליפתה"ילעבמ  .ןידע .רומוה שוח

 תליפתב לודגה שרדמה תיבב םיארונה"םימיב הביתה ינפל היה רבוע

 .תונושארה תוחילסה תא רמוא היה לודגה תסנכה"תיבבו ,תירחש

 .לופלפה תטישל ףירח דגנתמו הרשי הסיפת לעב ,םיברב הרות דמלמ

 .תלוזל רוזעל דימת ןכומו קומע שגר לעב

 היהשכו .בונישמא ידיסח לש זיולקב םיעובקה םיללפתמהמ

 ויה .רפושב עקותו םיארונה םימיב ףסומ תליפתב הביתה ינפל רבוע

 "תלו ויתועיקתל ןיזאהל ,םוקמב םיללפתמה דבלמ ,םיבר םיסנכתמ

 .תוברעה ויתוליפ

 הוותה ילודג ותיבב םיפסאתמ ויה החפשמ"תוחמשבו םיגחב

 תא תונהיל חמש .םיטושפ הכאלמה"ילעב ןכו בר להקו ריעה ידבוכמו

 לש המינ סינכמ היה תוירבה םע ויתוחישב .ויתוחמשב םיינעה
 יהרטמל דימת םיעלוק וירבדו ,ך"נתהמ קוספ וא ל"זח רמאמ ,הרות

 .ותעד ובישחהו בר דובכב וילא וסחייתה םיב"ושה ויפתוש םג
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 םלועה תמחלמ ץורפב .55 ןב קר אוהו .ד"ערת תנשב רטפנ
 ועציב םיסורה רשאכ ,םודאר ידוהיל הקוצמו הרצ תעשב .הנושארה
 תא םעה ינומה ול וקלח ,ריעה ישודק תשולש לע תוומ ןיד"קספ
 ,תובא רבקב ןמטנ אוה .ריעה תא ףפאש דחפה ףא לע ןורחאה דובכה
 .ץרה בוש שובייל םייח 'ר שפנב ודידי ןיבל ב"וש םינוב 'ר ונתוח ןיב

 םינוב 'ר ב"ושה תב ,"ןיטחוש יד, הנוכמה ,לידנייש ,ותנמלא

 היחמ רוקמ אללו שוכר ילב .םיכרה הידליב תוריסמב הלפיט ,רקוצ

 םיב"ושה היחא תרזעב .התחפשמ תא סנרפל ידכ הברה הלמעו הדבע
 הנב הנמתנ ,הליהקה ידבכנ תרזעבו ,לדנמ קחצי 'רו לשיפ 'ר
 .םימיל ריעצו קוור ותויה ףא לע ,ויבא םוקמ אלממל לאומש ריעצה
 .היתונב יתשו םאה ויתובקעבו ,ץראל ןבה הלע םלועה תמחלמ םותב

 ייחל תונריע התליגו ,הייח הכישמה ןאכו /70 ליגב התלע איה
 הרתיו אל ביבא-לתב למנה תכונח םויב .ותומדקתהב החמשו בושיה
 יהנקזחת,, ןגנל וליחתהשכו ,דריש םשגה ףא לע ,יגיגחה דמעמה לע

 לכ לש םהידי הנקזחתש יאולה :שגרב הארקו םורמל הידי המירה

 תחונמל האבוהו ,81 ליגב ,1939 תנשב הרטפנ .וז הכאלמב םישועה

 רסומ הפיטמ התיהו ץראל התביחב הנייטצה .קחצי-תלחנב םימלוע

 .ץראה תביד ואיצוהש םישנל

 ,םירפסה-תונח לעב בקעי םהרבא :הינב םודאר יבשותל םיעודי

 -רוקיבה ונושלבו ותופירחב אוהו ,ריעה יליכשמל דעו םוקמ היהש
 ."ינידמ"ןשרפ,כ ערואמ לכ חתינ תית

 תוחידבב לוכה לע ביבח היה (רצבורטסוא) דוד ינשה ןבה

 הבשחמ לעב ותויה ףא לע ,תונונשהו תועלוקה ויתורמאו ותעד

 .הקימעמ

 הנחמב םילבוסה תרזעל השפנ תוריסמב המסרפתנ ,יל'היח ,התב

 .האושה ימיב םודאר דילש רברפב קשנל תשורח"תיבבו בונָאלוו

 תוברעב הלכיש .שפנה"-תנידעו םישנב הפיה ,ילהרש התב

 ואגתה ךכ-לכ םודאר ידוהיש ןנוחמה טסיל'צה ,י'ציא הנב תא היסור

 ,(י'צמש) החמש ינשה הנב תיבבו ןוסאב הטטומתנ המצעב .וב

 התמשנ האיצוה ,ץייווש ,הבנ'גב "רטסיימטרצנוק, התע שמשמה

 .רעצ בורמ

 התפסנ ,ףוגה תרימתו תיטויפה שפנה ,הק'האל ,תישילשה התב

 ץיוושוא הנחמב הפסינ ןכ .היפוסיכ ץראל תולעל התכז אלו וטיגב

 השאל אשנש ,רויצלו הקיסומל תונורשכ לעב ,לדנמ יכדרמ הנב

 .םעט"ןינאו חורדליצא .גרבנטור השמ לש ותוחא תא

 .ןילופ תודהי תא הדקפ רשא הלודגה האושב ופסינ םלוכ

 הידכנמ קלחו (רשיבא טפושה הלעב תחא) תונב יתש ,דחא ןב

 יאצאצ תואמל ופרטצהו ,הב וססבתה ,ץראל ולעו לצנהל וחילצה

 ץראהו םעה תבהאו הרות ירודח ,רקוצ ב"וש םינוב 'ר ,לוגדה אבסה

 .םהיתובא יכרדב תכלל םילדתשמו

 ןמרמיצ ב"וש השנמ 'ר

 ,םודאר דיל בושירַאקסב םהרבא 'ר ויבאל דלונ ב"וש השנמ ש

 שיא .וייח ימי לכ ,םודאר רברפ ,בוקשריזדב ב"ושכ ןהיכו ר
 .החמומ ב"וש ןה החמומ להומ ןה ,אילפהל די-ןמא ,זירזו םלשומ

 והומכ ב"וש היה אלו ,תכבוסמ אכריסב השעמ הרק תחא אל

 .התרשכהו התרסהל

 דועשה תא ףוסאל היה גהונ ;תונעש -- ןינעמ ביבחת ול היה

 האנהבש ןוצר ךותמ םנקיתו וידידיו וירכמ לצא ןוקית םינועטה םינ

 .םולשת אלל

 .וייח ימי לכ םיארונה םימיב ףסומ לעב היהו ,םיענ לוק לעב

 השנמ :ותומ ירחא םג ומש לע ארקנ הביתה ינפל רבע וב לביטשה

 .לביטש ס'טחוש
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 ץראל ולע וידכנמ םיברו ,תונב שש ול ויה .הפנע החפשמ םיקה
 .תישילשה הילעב וחתפש ,"105 תצובקב,, היה םהמ דחא ,הב ורעתהו

 הלק המונת ףוטחל שקב ,ה"נרת תנשב הכונח יברעמ דחאב
 .ימע לא ףסאנ וז המונתבו ,הקלדהה ינפל

 ריע"ב
 דוד לדנמ 'ר בושה

 תנשב םודארב םהרבא 'ר ויבאל דלונ ב"וש דוד לדנמ ש
 .1923 תנשב וימי ףוס דע שדוקב שמישו 8 ר

 תא םייקל אלא ,לארשיב ברכ ןהכל הצר אלו ,םכח דימלת היה
 דיסחה ,ל"ַז ץרה שובייל םייח 'ר דבוכמה ב"ושה ונתוח תלשלש
 .קצוק לש עודיה

 ,ףירחה הציא 'ר אבסב לחה ,םידמולו םינואג תחפשממ ואצומ
 לש ודוד היהש ,בירוקמ לואש 'ר ברה ינשה ובסבו ,ונצופואמ ברה
 לואש 'ר רספטלו רשל דע ,ל"ז קצוקמ לדנמ םחנמ 'ר שודקה יברה
 .אקארקמ לשעה 'ר ברל ןינו עודיה להַאוו

 ונחלושו .רתסב ןתמלו הקדצל החוורל חותפ דימת היה ותיב
 יפב הארקנש ,ותשא הלא וישעמב ומע העייס .םיבשויו םיחרוא אלמ
 רקיעבו ,הקדצל הנמז בור תא הרסמש ,"ןיטחוש יד על'הייח,, לכ

 המגוד השמיש .םיפסכ ףוסיאב "הלכ תסנכה, תווצמל הרסמתה
 .תובחרה היתומורתבו הבל תבדנב םיברל תפומו

 ב"וש ,ןמרב לאומש 'ר

 ךרד ררועש תילכראירטפ תומד לעב ידוהי .םודאר יטחוש רוכ
 די לע היונפ העש לכ בשיו םכח דימלת .םייוגה ןיב םג - ב
 תסנכהב ןייטצה .וילע וכמס ןמטסיירטו רטומלרפ םינברה .ארמגה

 יפכ ,תופי םינפ רבסב םלוכ ינפ הלביק ,הל'הסדה ותשאו ,םיחרוא

 .וויוקמ ברה תיב .התיבב הלגרוהש

 -חושכ ונהיכ םה םגש ,רזעילא 'רו הירמש 'ר ,םינב ינש ול ויה

 -תהל ידכ ,יברל עסונ אוה היה קצוק דיסחכ .תונב הנומש ןכו םיט

 ןיבמ ,ויתונבל םינתח אצמ יברה .החפשמו רוביצ יניינעב ץעיי

 םיסורה ידיזלע לאומש 'ר חקלנ ב"ושו דבוכמ ידוהיכ .וידיסח

 תיב תברקב התיה ותריד .המחלמה ימיב הבורע"ןבכ םינמרגהו

 ותוא וארשכ םלוא ,הכותל םיצרופ םיתעל ויה םיקזוקהו .שרדמה

 .ול וחינה -- םירפסב ןייעמו הוולשב בשוי

 תבשב הליפתה ירחא ,םיירהצב ישש םויב ולצא הליחתה תבשה

 רבילהומ לאומש 'ר .שודיקל םידידיו םיתב ילעב וילא םיאב ויה

 .ותחפשמ בורק היה

 ו ןב

 ב"וש דארביל למיניב 'ר

 הנקז תעל םג .וידיסח "יפירח..מ וימי לכו ,הקרוומ יברהמ ואצו

 דחבו ותונדמלב ןייטצה .טחוש ל'מיניב 'ר הביח-ןושלב והוניכ 5

 : הלאשה הילאמ התלע דימתו .ותווינעבו תובוטה ויתודימב ,ותופיר

 ?המהב תטיחשל דיב ףלח לוטיל הז יבבלו ליצא םדא לגוסמ דציכ

 .םהבש םיכמסומהו םידבוכמה ןמ טחוש היה אוה ,םלואו

 -ימגו תודיסח .הרותל שדוק וייח לכו ,האנ הליפת-לעב םג היה

 .ודגב לע םגפ ילב ,ושובלב האנ ,םינפ תרדה לעב .םידסח תול

 -תמ "עטראק"ןדוי,מ דרוה) הרקמ ךרדב לצינש ,ומולצת לעמ

 .םהילע הכוסנ הקומע היגותו םייליצאה וינפ םיטבינ ,(וטיגה תפוק



 הרות ינבמ .לאומש 'ר ויבא תונמואב ךישמה | .ןמרב ּוהירמש
 בהוא .ןויצ תביש ןויערל רוסמ. ץרמ עפושו יממע ידוהי .םיסחוימ
 הפסא לכל אב היהו יחרזמל ףרטצה .אכדנלו ינעל גאודו לארשי
 1923 תנשב .בושיה םולשל ללפתהו ןויצל תולעל ףאש .הביסמו
 .האושב הפסנ.עקתשהלו תולעל ףאשו הלופעב המדא תקלח הנק

 -כנה ץינ'זוק ידיסחמ ."ךאלמ, הנוכמה ,ןמשריה קחצי לארשי
 -יצר ויתוכילהבו וייחב דחיא .תבבלנ תידוהי תויממע עפוש .םידב
 -סריגו ,תעדה תוחידבו בוט רומוה םע םימש תאריבש תונדפקו תונ
 .תודימ לעבו ןדמל .ןה אדח "החמש תווצמ,ו "הווצמ תחמש, :ות
 .ג'זבולאיבמ ר"ומדאל ברוקמ היה ,תודימ לעבו הרות ןב ,הירכז ונב

 ליכשמ ,םכח דימלת .13 לעאוו 'חרב רג .ס'רפוס השמ רזעלא
 לע תבשל לכויש ידכ הדבע ותשא ,תוימורת תודימ לעב .חקיפו
 ותמכחב ,ויתודימב ,ותאריב היה ביבח .הדובעה לעו הרותה

 קצובטוא דיסח .הפואה לדנמ ילא לש ונב ,גרבשויק לוולוו
 םיענ לוקב ןנוח .תודימ לעבו הרות-ןב .יברה לש ולצב ףפוטצמו

 םודארב "ךקלביטש,ה

 םידיסח לש תוינסכא / ירושג ש מם

 ןאכו ,ךעלביטשב ,הלפתה"יתבב וזכרתה םודארב םידיסחה ינומ

 םיללפתמה .םהלש חורה ייחו רוביצה ייח םג םייוטיב לע ואב

 תותבשב דוחיבו .ונממ ועפשוהו ,ונמנ וילע לביטשב םמתוח ועבט

 רנא -- תובכשה לכמ םידיסחה ןיב הררש תורבח לש חור .םידעומבו

 דזבו הליפתב ךיראהל וגהנ .םינתשרחו םירחוס ,םינוונחו למע יש

 .ס"שב ןויעה תעש האב -- תבש לש המונתהו םיירהצה רחא .תורימ
 -שמכ לביטשה ישנא לכו ,האישל החמשה חתלע "תודועסה שלש, םעו

 ,הלפאב תעקוש רבכ ריעה .אתכלמ תבשמ הדירפ יעוגעג תזוחא החפ

 .הכלמ-הוולמ תביסמל םיננוכתמו "הלדבה, םישוע םידיסחהו ,ןילוחב

 ידיסחל ומכ ,תונוש תותלישוש ידיסחל "ךעלביטש, ויה םודארב

 ,בושטאחוס ,בוליפ ,בונישמא ,ץינ'זוק ,בוקירטס ,רדנסכלא ,רוג

 -ונריקס ,הצבורטסוא ,ןיזדר ,(ליטומ 'ר) רימזוק ,ץי'זדומ ,בולוקוס

 םידחוימ םיזיולק אלל םידיסח ריעב ויה הז דבלמ .הנציסאיפו ץיב

 סוג ,ןימיזדר ,ץישודאר ,ןילבול ,קסמודאר ידיסח לש ומכ ,םהלשמ

 קסי'זדורג ,ץינזוק ידיסח לש ומכ ,םיבושח םיזיולק ויהו .ןיניט

 רפסמ תחפ תלשושה תואישנב םייוניש בקעבש ,ןילבול ,הקרוו
 .םירחא םיזיולקל ופרטצנ םידיסחהו ,ולטב םהו םידיסחה

 -ורק םיתעל םירקבמ ויהש םינושה םיר"ומדאה תא ףיסוהל םאו

 ,ץי'זדומ ,קצובטוא ,קינב'זריו ,הלאיבמ ר"ומדאה :ומכ םודארב תוב

 -יסחה לש םנועמב החמשה הלדג המ ,רעשל רשפא ,םירחאו ץינ'זוק

 .תויגיגחו החמש ריעל וסינכה םיר"ומדאה .םיד

 רקובב לוח ימיב םג אלא תותבשב קר אל וללפתה ךעלביטשב
 לרבדב חחושלו תבשל וכיראה םיבר .הרות ודמל םגו -- ברעבו
 .הקיטילופו תודיסח

 .בבלמו לממע ידוהי ,לודגה תסנכה*תיבב תירחש לעב היה המ"ןמזו
 .האושב הפסנ .שדוקה ץראל תולעל ףאושו תיתד"תינויצ הרכה לעב

 -ערל םג הטנ .וסוחי תא חכש אלש הפי ידיסח סופיט .רקצוטס
 .תכל עינצמו םכח דימלת .תויללכ תועידיב תומלתשהלו ימואלה וי

 -בומ םכח דימלת .טחוש דוד לדנמ לש ונתח ,ץיבשיבייפ לפוק
 תוכילה םיענ ."לביטש,ב ארוק לעבו םיבושחה רוג ידיסחמ .קה
 הררוע המוקה-תפוקז האנה ותומד .חור ליצאו רשי םדא .תודימ לעבו
 השועו םולש ףדור .לכל דובכב סחייתהו אתוחינב גהנ .דובכ
 .ומשל דסח

 -וסמ םידוהי .םידחא ם"יבוש דוע םודארב ויה תונוש תופוקתב
 םירוכז אל ונרעצל םלוא ,השעמ ישנאו םידיסח ,םתונמואל םיר
 .םייחה רורצב הרורצ םתמשנ אהת .םיטרפ םוש םהילע ןיאו םהיתומש

 רוג ידיסח .א

 העיסנב םייתעשכ קחרמב הנכשש הטקש הרייע התיה הטמ לש רו

 הליחתה הבש תודיסחה תלשוש .הריבה השראומ הריעזה ב
 ."מ"ירה ישודיח, לעב ;רטלא ריאמ קחצי יבר ןקזה ירוגה יברה םע
 .קצוק ירחא רוג תוקידצב גוהנל ליחתהש

 םידיסח ףלא םישולשכו וירחא ריאשהו [מ'ירה רטפנ ו"כרת תנשב
 ."תמא תפש, לעב ,רוגמ בייל הירא יבר ריעצה ודכנ ומוקמ אלימ

 ןורחחאה יברה היה יכדרמ םהרבא יבר ונב .ה"סרת תנשב רטפנש
 ןילופב האושה ימי עצמאבו ,לארשי"ץראב םימעפ המכ רקיב ,רוגב

 .רטפנ הבו םילשוריב בשייתה ,י"אל הלע

 םידחא םיזיולק ויה םהל .םודארב דואמ וטלבתה רוג ידיסח

 רח בקעב םיתעו יזכרמה ןושארה זיולקב תופיפצה ללגב .ריעב

 היה רתויב עודיה .םידחא ךעלביטשל םיללפתמה וקלחתה ,תועד יקול

 .15 קעניר בוחרבש הז

 "הקצאירמ בוחרב :ךעלביטש השולש דוע רוג ידיסחל ויה ןכ
 בוחרבו (ץיברוה לידנמ 'ר ידיב דסונש) ,(הלקעיפ) ,4  יקרוג

 ןמיינ םייח 'ר ידיב דסונש דחא דוע היהו .(3 הקסמור'ז) רנילבול

 .לטבתנ תונוש תוביסמש ,18 הקסמור'ז בוחרב

 םיאגתמ ויה רוג ידיסח .הנש 15דכ יאבגכ ןהיכ תילגרמ המלש 'ר

 ,ביורטניו ךונח :םיענ לוקב םירש ויהש םינוגה הליפתיילעבב
 םיענו םכח דימלת ,ב"ושה ץיבשיבייפ לפוק ,גרבשריה השמ"לאיחי
 .לביטשב "ארוק לעב,, ,תוכילה
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 ,(ראטסוכיוואז) גרבשרה ןרהא 'ר :ונמנ "םיפיה םידוהי,ה ןיב
 -בג 'ר ברה לש ונב) רגיצנד לדנמ 'ר ,ב"וש ץרה שיבייל םייח 'ר

 ונתוחמ) לרפ הצ'מהרבא ,רדנליב ריאמ ,ןמיינ םייח ,(רגיצנד לאיר

 ,דלפנייש ביילדבקעי .("תמא תפש,ה לש ויחא רטלא המלש לש

 \מלצרפ ליפוק ,ןמכייר לאוי ,זראלימח לדוידהמלש ,לאיור ןמלק

 ,("תמא תפש,ה לש ויחא ,רטלא המלש 'ר לש ונתח) לרפ םחנמ"ידוד

 לידנמ 'ר ץ"ומה ,טאלבנירג סחנפ ,ץיברוה לידנמ .ןמדירפ ליטומ

 ה'ציא ,בילטוג והילא ,לאיור ריאמדהשטיא ,גרבנזור חונ ,טרוגנייוו

 ריאמ-השטיא ,עודי יתד  ןקסעו ןבדנו ןתשרח ,רלסל ריאמ

 םידיסחה בור .(רטסרפ יכדרמ 'ר לש ונב) רטסרפ לאקזחיו ץיטאימס

 .םיארונ םימיו גח לכל יברל םיעסונ ויה

 תמושת וררועש םישיא תוארל היה רשפא רוג ידיסח לביטשב

 ,העונת לכ אלל ןולחל שדוקה"ןורא ןיבש תיווזב דחא דמוע הנה .בל

 דמכ ויתפש םג ."הרשע"הנומש, תליפת תעשב םידיסחה בורל דוגינב

 איבהל וירוענב דוע זעהש דיסחה הז היה ורפיסש יפכ .וענ אלש טע

 רציש ןושארו "ןויער,ל םחלנש ןושארה ,ריעל ט"שעבה תרושב תא

 .ריעבש םיבוטה ינב ,"םיכרבא,ה ןיבמ ידיסח "גוח,

 היהו ,תינוציחה ותעפוהב בל תמושת ךשמש דיסח דוע היהו

 דחמ הנוש "ותוימינפב,, םגו .בלולכ םונצו הובג ;ומדוק לש וכופיה

 ופוגבו וידיב ,ויתועונת .ותליפתבכ ורובידב ,דעו ססות ולוכ :ורב

 -תו תינלוק ,ולש ןילוחה רובידכ ,ותליפתו .תוזע ,תוצרמנ ויה ,ולוכ

 דוא אורקלו םידליה ייחל תא טובצל תדחוימ הביחב היה גהונו .הפיק

 דבלמש ,עוער ,ןשי ץע-תיבב הנטק תונח -- ותסנרפ ."ץאגייש, םת

 אל ,ישימח םויב תונקל תוגהונ ויה תיבה תורקעש ,תולחל םירמש

 הרותב עוקש לביטשב תולילכ םימי בשי .רחא ךרצמ םוש הב היה

 -עו הצוג השא -- ?"תינולפ,הו ,תודיסח לש ןילוח"תוחישבו הליפתבו

 -סוע ,היניע תובגל דע טעמכ דריש ,השארל הובגו בחר סיבש ,הלוג

 -רענ םהינש ,םיגלפומ םינקז ןמז ותואב ויה רבכ םהינש .תונחב תק

 .הדעה ישארכ רוג ידיסח לש לביטשה להק לע םיצ

 -- םתוישיאל רשקב ןורכזב תרחנש רתויב םשורה"בר טנמומהו
 לש ותומ לע העידיה הטשפשכ ,ריעה ידיסחל שממ העוז"ליל ותוא
 -הצה"רחאלש תומדקומה תועשב דוע ."תמא תפש, לעב ,רוגמ יברה

 לע וכפהנ םילספסה .ךעלביטשב סנכתהל רוג ידיסח וליחתה םיר

 ,ינשה דיסחה סנכנ הנהו. םילבא לש הבישיל םיפרפרש שמשל ,םהינפ

 -שמו ונימימ וב םיכמות םיריעצ םידיסח ינששכ ,סנכוה :רתוי ןוכנ

 -רקה לע בשי ,חנצ ןושארה ךופהה לספסה לא עיגה םרט דוע .ולאמ

 .הקומע החנאב ץרפו ןנוקמכ וידי םירה ,עק

 דוטח, םג ויהו ,תונויצל םיאנק םידגנתמ ויה רוג ידיסח יגוחב

 חורב תצק וגהנתה ,רוגל העיסנב םידיפקמ ויה אלש ,תצקמב "םיפ

 "פא רוג לש ךעלביטשב .לארשי"ץראל םג הדהאב םיקבודמו םלועה

 םורתל םיעיצמה םייתד םינויצ רופיכדםוי יברעב תוארל היה רש

 ."תולוספ,ה תורעקה תא םשמ וקרזו ואב םירענו .לארשי"ץרא ןעמל

 םידרשמב הילעל רותב ךכ רחא וקחדנ הלאה םירענהמ םיבר אקודו

 . .."םירוענה תאטח, תא שטשטל לכה ושעו ,י"אה

 םהיניב .םירחא םידיסחמ רתוי םיאג םמצע וקיזחה רוג ידיסח

 תידוהי הפצוח ילעב ,םיפיקת םבור .הכאלמילעב אוצמל היה השק

 יבר תשרומ /םיפירח תוחומ ילעבו םילודג םינדמל : ךדיאמו .תיתימא

 דחאמ תוחפ אל חומשל ועדי הז םע .מ"ירה ישודיחו קצוקמ ילדנמ

 וכלהו תוצובקב םידיסחה וזכרתה .הדועסה ירחא ,הרות תחמשב .םיר

 לע ורזח ,דוקירל דוקיר ןיב ,והנשמל ןוגינ ןיבו .הקשמ סוכל חומשל

 ,רוג לש ךעלביטשב םיססות םייחה ויה ללכב .יברה לש הרות ירבד

 רייטצה תיתדה תודהיהש תובוט תודימבו תונקסעב הכרבל ויה ףאו

 .ןהב הנ

 רדנסכלא ידיסח ב

 -ארב רדנסכלא ידיסח לש לביטשה יטרפ לע תוקחתהל אובנ ם

 היהי אושל -- דסונ הנש הזיאבו ןכיה ,וידסיימ ויה ימ בד

 ךשמבו ,רדנסכלא תוקידצ לש ןושארה רודב דוע דסונ אוה .ונלמע

 .םישק םיימינפ םירבשמ וילע ורבע ןמוה

 בוחרב ןכש הליחת .ןיפנא-ריעזב הכולמ ןיעכ היה לביטשה

 ירדנסכלאה "וק,ה .םיללפתמ 80--70 הנמו ,רנזרד השמ תיבב הבולוו

 םיבוצע אל ,עצמאב ,"בהזה ליבש,ב הכילהב אטבתה םתודיסחב

 הכר םתכילה .הבוט היתשו הליכא לע שגדה תא חינהל ילבו רתויב

 תימינפ תידיסח תד שאב ,הקרוו לש תיבבלה הניגנה םע ,תיליצאו

 .תינוציח תוטשפו

 םע תלשושה לע ורבעש םילוגלגהמ לבס םודארב לביטשה ,םרב

 לח ע"רתב "לארשי חמשי,ה תריטפ ירחא .הרושהמ קידצ לכ תריטפ

 ,היוולל רדנסכלאל ועסנ םיבר .םודארב לביטשה ידיסח ןיב גוליפ

 ןיינעתהל וליחתה םימי המכ ירחא .םילבא ויה ריעב וראשנש הלאו

 יחא ,שריה-לאומש 'ר דעב ימ ,םינוש םידדצ ויהו ,תוערואמה ךלהמב

 אדנל שירב 'ר לש ונב ,הלאיבמ ןרהא 'ר דעב ימו .חונמה קידצה

 ,תוגלפ יתשל גלפתנ זיולקה .(בונאחַא'צמ קידצה םהרבא 'ר לש ונב)

 בורהו .םירדנסכלאה ורבג ףוסבל .ינשה לע עיפשהל הצר דצ לכו

 ,רדנסכלאמ שריה לאומש יברל םינמאנ םידיסח אבהל םג ראשנ

 םשמו הלאיבל ורבעש םידיסחהמ קלח .רטפנ זאש ד"פרת תנש דע

 רקבמ היה שריה-לאומש יבר קידצה .רדנסכלאל ורזח בוקירטסל

 אשנ לבייפ"אגרש יבר ונב .וידיסח לצא םודארב תובורק םיתעל

 הלתנ אוה .םודארב בשיו גרבנטור לאיחי ריאמ 'ר ,ודוד תב השאל

 : םידוהי ינש דוע םע הנושארה םלועה תמחלמב םיסורה תולייח ידיב

 דוריב "תמא תפש.. תבישי שאר לש ויחא ,ץיבקנס יכדרמ יבצ ,וסיג

 .ןאמזיא בקעי 'ר ודוד ןבו םילש

 .תלשושל גוליפ תנכס הפקשנ בוש שריהדלאומש יבר תריטפ םע

 ,בוקירטסל רובעלו רדנסכלא תא בוזעל בוקירטס ידיסח וצר בושו

 לש ונבל עוסנל וכישמהו ורבג רדנסכלא ידיסח .וחילצה אל ךא

 .הכלהכ תוקידצה תא להינש םחנמ"קחצי 'ר אוה ,חונמה קידצה

 יברל ,רדנסכלאל ורזח "לאומש תראפת,ל ועסנ אלש םיבר םידיסח

 .תודיסחו הרות תצפה לש חטשב רתוי ליעפ היה אוה .ןורחאה

 חמשי, לעב םש לע "לארשי תיב. םשב תובישי ןילופב ורצונ ךכו

 .רדנסכלאמ "לארשי

 ,זדולב רדנסכלאמ יברה אבחתה ,הנורחאה המחלמה תישארב

 -ארסָארג רעד,. והוניכ הינמרג ינותע .קצובטואב ,השראוב ךכ רחאו

 תנומת הספדנ "רמריטש, יצאנה ןותעב ."רדנסכלא סיוא רעניב

 .םיר"ומדא השולש םירובק ובש ,רדנסכלאב "להוא,ה

 -שב טקיפיטרס לבקל י"אב רדנסכלא ידיסח ולדתשה 1941 תנשב

 ,בר ףסכב ופאטסגה םע וותשה ,ץראל תולעל לכויש יברה ליב

 אל יברה .דחא ןבלו ותשאל ,יברל הילטיאל תאצל תתל

 ללכ תא ריאשאש םתא םיצור וזכ הרצ תעב :רמא אוה .םיכסה

 דחיו "בשוי יכנא ימע ךותב, .אל !דבלב ישפנ תא ליצאו לארשי

 -ברטב וידיסח םע דחי חצרנ אוה .גרוהל ישפנ תא רוסמא ימע םע

 :.ד"לה ..הקניל

 "כלא לביטשב םיאבגה ינושארמ היה סקלומוג רבדשריה דמלמה

 ד-ירמאל עסנ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע ךא .םודארב רדנס

 .םייח-השמ 'ר תואבגב ןהיכ גוליפה ירחא .וינב תשירד יפל ,הק

 ,גרבוטור לאיחידריאמ :ומכ .םידבוכמ םידוהי םייוצמ ויה לביטשב

 הקציא 'ר לש ונתח ,רציזמיוב החמש ,רדנסכלאמ יברה לש ונתוחמ

 ישארמ ,םיובננט לידנמ-"שריה .קהבומ דיסחו ןדמל ,הלאיבמ יודנל

 ץישבייא בקעידלארשי ,ןיול לאקזחיו שירב ,גרבנטור עשוהי ,הליהקה

 ,גלפימ ןדמל -- לפמאק חנ ונב ריאמו (הקרוול דוע עסונ היהש)
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 ,יודנל בקעי"םהרבא ,ןרוהנייטש ה'צמחרבא .ןמזיא לטומ ,לדנה שוביל
 ,רצבולדיש םייח ,ןמטכר םניבדהשמ .ב"ושה רקוצ לשיפ"םחורי 'ר

 ,לבייפ ונבו ןמדלימ ןהכה ןרהא יבר צ"ומה ,ןייטשולב ףלוו-יכדרמ

 .וייח ימי לכ לביטשב עקות-לעב היהש

 לש ונב) יברה לש ודכנ ,ילסוי 'ר םג ללפתה רדנסכלא לביטשב

 .(םיסורה ידיזלע הנושארה םלועה תמחלמב חצרנש ,רגיצנד לווייפ

 .םיצאנה ידיב חצרנו זדול דיל בוזלב בר ךכ רחא היה ילסוי 'ר

 -פנ ויה דימתו ,יברה רצחב רקבל םיברמ ויה רדנסכלא ידיסח

 ,וקסיזראקס רבעמה תנחתב םודאר ידיסחמ םיאבהו םיאצויה םישג

 תוכזלו הגחתב החנמ ףוטחל חרוט היה רציוויצאמ לאומש 'ר דיסחהו

 וזה הנחתב םידרוי ויה םיארונה םימיה ינפלו .םידיסחה תא הוצמב

 .הערפה אלל "תוחילס,, וכרעו

 תא עומשל היה גונעת .םיקהבומ הליפת-ילעב הז לביטשב ויהו

 -טבולוקוס דניקסיז ,ץישבייא יכדרמ ,ןמטכר םניב השמ לש םתליפת

 ויה זיולקב .ןיול לאקזחיו ןמזיא לטומ ויה הרותב האירק"ילעב .יק

 ,רגארפ בקעי 'ר ידיסחה ןיחלמהו ןגנמה ינוגינ תא רקיעב םירש
 .רצחל ישארה קפסה היהש

 לע תיאשח תקולחמ ןיעמ תמייק התיה רדנסכלאו רוג ידיסח ןיב

 הקרוו ידיסח לש םתקולחמ ינפל התיהש ,ןילופ ידיסח ברקב תּורמה

 -שיש ויה םידיסחה ןיב .תונחמה ינש ןיב םולש ררש םודארב .קצוקו

 םהיתושנ ולהינ תיבב םיקסעה תא .קידצה רצחב הנשה תומי בור וב

 ימיב םהידידי תא ונימזה יברהמ םבוש ירחאש ויהו .םינבה ורזעו

 םישדח םינוגינ ואיבה וא ,יברה תואלפנמ ורפיסו "שודיק,ל תותבשה
 בר ןמז וראשנ הלאכ תוביסמ .הרות ירבד ועימשה םג םימעפלו
 .םיפתתשמה ןורכזב

 ץינ'זוק ידיסח .ג

 ,ץינ'זוק תלשוש רצנ ,לאיחי ןרהא 'ר לעפו יח הנש םירש

 -למל דע ,ילוח יעודיו שפנ ירמ ,םיבהלנ םידיסח קמ

 ןרהא 'ר ךישמה םיצאנה תושיגנ ףא לע .הנורחאה םלועה תמח

 שפנ לכוא יכרצ םינמאנה וידיסח ול ואיבה שפנ תוריסמב .וכרדב

 סורפב .המחלמה ץורפ םע רבע םשל ,השראוב בערהו רוצמה ימיב

 ,ארמגה דיל ובשיב ,םעפו .ארמגב עובק רועיש עבק הדמשהה ימי

 הלילבו .הרהטב ותמשנ האצי עגר ותואבו ,"דוע הצור ינניא,, :רמא

 תא איבהל םיצירעמו םידיסח ורהימ ג"שת םירופיכ"םוי ברע ינפלש

 השרפ המייתסנ תיאלפה ותוקלתסהב .לארשי רבקל ץרענה םבר
 .ןירותסמ תפוטע האלפומ

 ,הקסוי םייח לש ותיבב ,13 לעָאוו בוחרב ןכש םודארב לביטשה
 -שהב הרהוי ןיעמ ושיגרה וידיסח .ריעבש םיקיתווה דחאל בשחנו
 .תראופמ תלשוש ידיסחל םתוכיית

 -תהו םודארב וידיסח לצא םג רקבמ תובורק םיתעל היה יברה
 תיבב תונורחאה םינשבו ,(רנילווז) ןמשיפ השמ 'ר לש ותיבב ןסכא
 -השימחכ הנמ לביטשה .עודיה ןתשרחה ,(שוקלוו) ןמרוק לירעמש 'ר
 -חרי ,גרבצנימ ןויצנב ,בראפדלוג גילז :ויה םיאבג .םיניינמ השש
 היה טעמכ ןורחאה ומוי דעו רטפנשכ האמ"םיעשת ןבכ ,רלימ לאימ
 ג לעָאוו בוחרב גרבנזור לש שרדמה"תיבב ללפתהל ךלוהו םיכשמ
 ,םייסופיט םישיא ויה םידיסחה ןיב .רפוק דודו (1 הקסנידרנרב)
 -צנימ ןויצנב ,רפוס השמ 'ר לש ונב ,(טדרהלגנא) טחוש רזעלאכ
 ,ךאלמ לריאמ ,ב"וש ןמשריה קחציילארשי ,שריה"יבצ 'ר ,גרב
 ידיסח .לקניפרוג השמו ץ"כ רתלא"ןתנ דמלמה ,גרובמסכול לשטיא
 ,'םישודק םינוגינ,כ ובשחנש םינוגינ ורשו הרות ילעב ויה ץינ'זוק
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 ינוגינ םג םירש ויה הז דבלמ .לביטשב שודק שגרב ורשוהש
 "'זוק יקידצ םע ןותיח ירשקב םירושק ויהש ןילוטס"ןילרק תורצחה
 הניגנ יבבוח ויה םה .ץי'זדומ ינוגינ םג םהיניב וצופנ הנורחאב .ץינ
 .תודיסחב הניגנ לש החוכ ךירעהל ועדיו

 בונישמא ידיסח ד

 ינבמ דחאכ םסרפתנ (ה"לרת דלונ) בונישמאמ קידצה ףסוי יב

 ,ןילופ תודהיב רתויב םיטלובה םישיאה ןמ היה ,ורודבש הלעה
 וימיב .לארשיל ותבהאבו ותונקסעב תיבונישמאה תרוסמב וכישמהב
 ידידלע הבזענש ירחא הממש התיהש ,היחתל בונישמא ריעה הרזח
 ,תיבונישמאה תרוסמה השדחתנו ,ויבא

 לידגהו תונושה םהירעב וידיסח לצא תובורק םיתעל רקבמ היה
 'ר הרובחבש ןקזה לצא ןסכאתהו םודארב רקבמ היה ןכ .םרפסמ תא
 בוחרב הליחת ןכש בונישמא ידיסח לש לביטשה .םיוב בייל-שריה
 ,רקנב השמ לש ותיבב (הקסנידראנרב ךכ-רחא) יקרוג-יקצאיראמ
 הנמ לביטשה .ןמשיפ השטיא לש ותיבב ,6 קניר בוחרב ףוסבלו
 .דימת וב עמשנ תרותה לוקו םיללפתמ 0

 ,קידיינ קחצי לארשי ב"ושה :ונמנ זיולקבש "םיפיה םידוהי,,המ
 םיארונה םימיב תירחש ללפתמ היה תובר םינש .הלועמ הליפת לעב
 ברה ןב ,םיובלטייט דוד בקעי : לביטשב ףסומו לודגה שרדמה תיבב
 אלמ הליפת לעב ,לדנה המלש ;:קהבומ עקות-לעב ,בושיראקסמ
 ;םיוב בקעי לאומש :תובר םינש יאבג ,םיוב בייל-שריה : העונת
 ;:ןתנ ונבו כ"ור ףלא םישימחו האמב והוכירעהש ,הגַאוו בקעי
 ,לדנה החמש בקעיו םיוב השמ :תודימ לעבו ןדמל ,ןיבור קחצי
 םידיסח תובורק םיתעל וארנ לביטשב .םירחאו ,רישע לזרב רחוס
 המסקש תיבונישמאה תידיסחה תוליצאהמ תונהיל ואבש ,םירחא
 .םיברל

 ץיבינרקס-הקרוו ידיסח .ה

 ועסנש הביש ישנא םינקז ויה םודארב ץיבינרקס ידיסח תיב

 -עמ ישנאו םידיסח ,לדנמ יבר "יעצמא,ה ונבו קחצי "ברל דוע ב

 דיסח לקנב וסינכה אל םה .תודיסחב םיבהלנו הרותב םיגלפומ ,הש

 קרו ,תונויסנב והוסינ ,ותוגהנתה וקדבו ונחב ,ונקנק לע והת ,םהילא

 ןועמש יבר ןקזה יברה .חאלו ערל והולביק םהב דמעש רחא

 לצא ןסכאתמ היהו ,םודארב וידיסח תא םימעפ המכ רקיב ץיבינרקסמ

 ובר םודארב םגו ,ןייוצמ ץעוי לעבכ עדונ יברה .םולבנזור היניפ 'ר

 ימילו ,םיעונצו םיטקש םללכב ויה ץיבינרקס ידיסח .ותצעל םינופה

 צ"ומה לש ותיבב וללפתה 1928 תנש דע .םברל םיעסונ ויה םיגחה

 הליפת"תיבל ורבע כ"חא .9 הבולוו בוחרב לקרפ ןמחנ 'ר שטלירדמ

 .הקסבוקרק-ורטס בוחרב םהלשמ

 -יטשב םגו ץיבינרקס לביטשב םג.יאבג ןהיכ ףסוי ריאמ 'ר דיסחה

 רדסב רוביצה יכרצ לע חקפמ ,אשידק-הרבחה שיא היה .רדנסכלא לב

 היה םולבנזור היניפ .דובכ תאריב ותעמשמל ורס םידיסחהו ,האנ

 .ןושאר רוקממ םינוגינ תקפסאל גאדש אוהו הליפת-לעבו עקות"לעב

 -יסח,ל .רבושראקס השטיא 'ר םג היה ןוגינ עדויו קיתוו הליפת לעב

 הלודג הנחט לעב ,ןמקב לאומש :רתיה ןיב וכייתשה "םיפיה םיד

 .הרותב לודג -- םתס רפוס הימרי 'ר לש ונתח -- רפוס ןרהא .דימאו

 שדוק וייח לכו הווצמ תדועסב טרפ םיגד לכא אלו םיבר םימי םצ

 ליצא ,הקרוומ ר"ומדאה יאצאצמ ,ךרביל למיניב 'ר ב"ושה .הרותל

 שירב ! תלוכמ יאנוטיס ,סאלב לדנמ ;:תורימז םיענמו ןדמל ,חור

 -שמ היהש ,רביבייל 'ר שישיה ,סיפשא דודו לדנמ םיחאה ,טכאנייוו



 םייח ; תינלופב םיידיסח םירישו םיקיתע םינוגינב להקה תא חמ
 ןאמדירפ הל'השמ ,(יקציבורטסוא בייל השמ לש ונתח) גרבדלוג

 יקסנר'צש לדנמ ,יקסבונאי השמ ,(ןאמדירפ הימרי ןרהא לש ונב)

 : םייחל ולדביו (םיעודיה רוג ידיסחמ .לרפ ה'צ'מהרבא לש ונתח)

 .(ביבאדלת) באז רתלא ונבו םייהטרו בד םחנמ 'ר .ןמקב לדנמ ב"ושה

 -ינרקסל ופרטצה ל"צז ביוט לארשי 'ר ר"ומדאה לש ותריטפ םע

 םיוב סחנפ ,רבולגכוה םייח : םהיניב ,ץי'זדומ ידיסחמ םידחא ץיב

 .םינייוצמ הליפת-ילעב םהינש ,(םיוב בקעי לש ונתח)

 םירחוס םבור .םינפדיאושנו םידבכנ םיתב"ילעב ויה םיללפתמה

 .תחא החפשמ ינב ויה לשמ ,םהיניב הררש תוערו הווחאו ,םידימא

 דרי ,ךפיהלו .ותחמשב לכה וחמש דחא לש ונועמב החמשה התיה

 -פשה ילעב םהמ םיבר .דימ וב םיקיזחמ ויה -- ויסכנמ םירבחה דחא

 .םהיתונוכתב םינייוצמו הע

 קסי'זדורג ידיסח ו

 "ףרשה, לש וינב תעבראמ דחא היה קסיודורגמ ךלמילא יב

 -רפ תינברה ןב ,אריפש לאיחי"ריאמ"םייח יבר אוה חל 4

 היהש גילז-ארזע 'ר ויבאל ןבו ץינ'זוקמ דיגמה לש הדיחיה ותב ,הל

 ותא דמלש ,דיגמה ובסל םיעושעש דלי היה ותודליב .ץינירגב בר

 הביחה תא קני הניגנ תעפושה ותביבסבו ,םימשה ןמ תודוס ול הליגו

 ורודב םירחבומה םיקידצה ןיב תראופמ תומדל היה אוה .םינוגינל

 .ותדובע דוסי התיה תובהלתהה .הדובעבו הרותב

 יבר קסיזדורגב קידצלו ברל הנמתנ ךלמילא יבר לש ותריטפ םע

 תונורשכ לעבו הרותב לודג .(י"לרתב דלונ) ודכנ אריפש לארשי

 בתכו הניגנה ךרע לע רפס בתכ | .ןוגינה הדשבו תירוביצ תונקסעב

 .וישודיח תא ריבסה םהבש םיילקיסומ הרות"ירבד תרוצב םיוותה

 בשחנ םודארבו ,ןילופ ירעב םיבר ךעלביטש ויה קסיזדורג תיבל

 ורכזש ,םודארב קסיזדורג ידיסחבש םינקזה .ריעבש םילועמה דחאל

 שפנ תולעתהו חור-תוממור יאלמ ויה ,ךלמילא יבר ימיב תישארה תא

 םודארב לביטשה ידיסחמ דחא לכ טעמכ ,ןכאו .ץרענה םבר לע םרפסב

 רידח תא וילע ביחרהל היה רשפאש סופיטדבא ,המצעל תוישיא היה
 קסי'זדורג לש דיסה היה ,לכשמתהש םרט ,לקנרפ לארשי 'ר םג .רוב

 .ויבא ןכו

 ריאמ יבר הנמנ םודאר לש םייתדה םישיאהו םירפוסה םע

 ריאמ 'ר תואספוק לע הנוממ) ,"ךאלמ לריאמ,, יוניכב וא ,ןייטשנרוב

 דימלתו בהלנ דיסח היה .םידיסח ירפס הברה איצוהש ,(סנה לעב

 .יברה לש ןמאנ

 דאר בשותו שרובדשפמ השמ לשיפ 'ר .קסיזדודג ידיסחמ דחא

 רכשבו .ותוא הסנריפ ותשאו ןיגוריסל הנש 14 ןבא לע ןשי היה ,םוד

 םיובנשריק לשיפ 'ר לש ונתח .ולש אבה"םלוע תיצחמ הל חיטבה הז

 אב הנשב םיימעפ קרו יברה לצא דימת בשי ,בושיראקס דילי ,םודארמ

 לדנמ יבר קידצה לש ודכנ -- ףסוי אביקע 'ר םג וניוצי .התיבה

 .םיובנשריק סשטיא'רב הל'םהרבא 'ר ,ןירג בייל שריה 'ר ,בונמירמ

 םימש אריו דיסח ,(םילשורי) לטנניב רנבא 'ר איה תדחוימ תומד

 אבשכ .יברה ינפל הרותב 18 ןב זאמ ארוק היה .גלפומ ןדמלו

 .יברעמה לתוכה ינפל רפסב ארוקל השענ ,ד"צרת"ב םילשוריל

 (עשוהי ןבא תנוכשב) םילשוריב אמיס ותגוז םע בשוי אוה ןיידעו

 הדובעלו הרותל שדוק ויתולילו וימיו טעומבש טעומב קפתסמ

 דיסח הליחת היה .וידיסח ןיב השעמו השוע אוהש םידסח תלימגלו

 יברל וירחאו ,קסיזדורגל עסונ ליחתה קידצה רטפנשכו ,ץינ'זוק לש

 אב רנבא 'ר .ותיבב ןסכאתמ היה ,םודארב יברה רקיבשכ .הנצסאיפמ

 ,ד"צרתב .םודארב בשי ב"נרת זאמ לבא ,השראו דיל הרייעמ

 תב תא אשנו הדוהי ןבאב בשיתה ,ץראל יברה תצעב הלע

 ותסנרפ ותיב תיצחמ לעו .(לשיפ 'ר תב) םיובנשריק ,המיס ודוד
 .הלדה

 -מה תורומתהמ םירפסמה םישישי םידיסח םיאצמנ םילשוריב

 אלל הוצירעהו הב וקבד םידיסח יפלאש קסיזדורג רצחב תוראופ
 .לובג

 .(ץינ'זוק דיסח הליחת) רגנימיוב שילאוי 'ר ללפתמ היה לביטשב

 ןגס ,רגנימיוב (עשטיא) קחצי 'ר לש ויבא) גלפומ רישע

 טנסב המעטמ רוטנסו "הדוגא,ה ר"וי ,אקארק לש להקהישאר

 רודגיבא 'ר : לביטשב וללפתה ןכ .(ב"צרת--ד"פרת) ינשה ינלופה

 ,דוד-יבצ 'ר) םיובנשריק לדנמ 'ר ינב לכו ןדמלו רידא רישע ,חמצ

 יברה דיסח היה) בירנייוו בקעי ,רפוק קחצי ; (םירחאו לשיפ 'ר

 דיסח היה) ךאלמ ל'שטיא ,(קסי'זדורג לביטשב ללפתהו טאטשיינמ

 'ר ,תילגרמ סחנפ ,(קסיזדורג לביטשב ללפתהו קסירטמ יברה

 .םירחאו ,סיל'השמ 'ר רזייל ,המלש-לארשי

 בולוקוס -- בוליפ ידיסח הז

 ,םימייוסמ םייונישב ,.קצוק לש ףנע התיה בולוקוס תוקיד

 ד"כרתב דלונש ,ןרטשנגרומ גילזז-קחצי 'ר דמע השארבו צ

 ירחא םינש שמח ,בוליפמ יברה לארשי םייח יבר ויבאל קצוקב

 היה םרטב בולוקוסב תונברה אסכ לע הלע .קצוקמ מ"ר ובס תריטפ

 תנשב) בוליפמ יברה ויבא תריטפ ירחאו ,ד"נרת תנשב ר"ומדאל

 וןילא ורשקתהו .ר"ומדאל ויבא ידיסחמ םיבר והוריתכה (ה"סרת

 תובורק םיתעל ותיבב ורקיבו הבהא תותובעב

 "ץראל םייתד םידוהי לש תינומה הילע תינכתב עדונ ויבא

 לעב רוגמ יברה לא ובתכמב וירבדכ) "תובברלו םיפלאל, לארשי

 -קל אלא "םיללוכ,ה לש םתכימתמ סנרפתהל ידכ אלו ,("תמא"תפש,

 -שורי םולש, רפסב םסריפ ותינכת תא .הילע בשייתהלו המדא תונ

 ןומימל םירישעו הילעל םידמעומ ןיב םירכינ ףסכ ימוכס ףסא ."םיל

 דנה תואצוה יוסיכו יאלקחה דויצה תנכה ,םיתבה תינב ,עקרקה תינק

 הכרד לע ומרענ ףגנ"ינבאו םילושכמ ךא בר למע עיקשה .העיס

 "והל השקב ףוריצב ,סיראפב "עודיה בידנ,ה לא ףסכה תא חלש יברה

 תא ריזחהו בריס ןורבה ךא .תינכתה תמשגהל רוזעלו רסחה לע ףיס

 ואשנש .השמ יבר ונב ומוקמ תא אלימ (ה"סרת) ותריטפ םע .ףסכה

 .בוליפב ויבא "רצח,ב

 בו ,בולוקוסמ יברה ,גילזזקחצי יבר היה הנימב תדחוימ תוישיא

 אל יאקצוקה ובסכו ,ונממ הנושו ובסל המוד .תודגונמ תונוכת תלע
 .ובס לש םלתב אל ףאו ,םלתב דכנה םג ךלה

 לכב ףירחו יקב ,רועש ןיאל הדמתהבו הדיקשב ,הרותב לודג היה

 ויתוליל תא .ך"נת תוברל .הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותה תועוצקמ

 -לוש לע הרותב ויתוחיש .הרות ישודיח תביתכלו םידומילל שידקה

 ,ךנחמ-הרומכ םג היה לודג .תובר תועש וכרא םיגחו תותבשב ונח

 גיהנמכ ,םירועש דיגמ ,אתביתמ שירכ ,וידימלת לש םייפא בצעמכו

 ,דחוימ חסונב ר"ומדאכו םאונכ .ןטסיצילבופ-רפוסכ ,לארשי"תדוגאב

 תולוקב ,.תונשגרב לכהו ,תעד ינב םידמול םידיסח וילא ךשמש

 .םיקרבו

 םשור וילע השע ורוקיבו ,ד"פרת תנשב לארשי"ץראב רקיב

 ש"תב קצובטואב 76 ליגב רטפנ .ץראל הילעל ארק .ץרמנ

 דרבא יבר לש ורבק תברקב ,ןילופ תריב לש ןימלעה"תיבב ןמטוהו

 ."תמא תפש, לעב יבאו "מ"ירה ישודיח. לש ונב ,רטלא יכדרמ"םה

 17 הנ'צינ'זוב בוחרב ןכש םודארב בולוקוס ידיסח לש לביטשה

 (גרבנגייווצ) רבוליפ לשרה 'ר תרידב (רקבלגייב ןרהא לש ותיבב)

 ריטשב .הלועמ הליפת-לעבכ ןייטצהו תובר םינש ךשמב יאבגה היהש

 ,ל"נה דבלמ .םיבושחה םידיסחה םעו םיניינמ השולשכ וללפתה לב
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 :םודארב ותויהב יברה ןסכאתה ותיבב ,רגיצנד ריאמ הנוי :ונמנ

 םתשלש) רצבורטסוא לאומש ,לאינד ונבו גרברבליז םהרבא לארשי

 תבכר תנואתב גרהנ) דניקנייש לשרה ; (םינייוצמ הליפת-ילעב

 .גרברבליז הנוי ,קהבומ ארוק"לעב ,יקסבוקטיש דוד | ,(1917דב

 םג ללפתה לביטשב .הליהקה שארו היריעה תצעומ רבח ךכדרחא

 בולוקוס לש ךכ"רחאו בולי דיסח הליחת היהש ,ץנירג המלש ירך

 .קצוקל "לגרל הלוע, היה רענ אוהשכ ןיידעו

 ןוגינל סחיה .קצוק יקידצ לש אלוליה ימי םיכרוע ויה לביטשב

 ינוגינ תא דוחיבו דיל אבה לכמ םינוגינ םירש ויהו הלועמ היה אל

 רוג רצחל רבעש ינפלש ,רב'צראפ שריה 'ר עדונה הליפתהילעב

 .ילדנמ 'ר לצא קצוקב הביתה ינפל רבוע היה

 ץי'זדומ ידיסח .ח

 קיפסמ רפסמב 1913 תנשב דוע ץי'זדומ ידיסח םייוצמ םודאר

 וזירכהש ןויכמו ,קניר בוחרב רפוק תיבב ,דחוימ לביטש דוסייל

 היורש דימת התיה הרישה יכ ,םהילא םיחפסנה וברתנ ומויק לע

 ,הבוט הסיפתו ןורכז ילעב ץי'זדומל םיחלוש ויה םידיסחה .םנועמב

 ץי'זדומ ינוגינ .םישדחה םינוגינה תא םודארל םבושב ודמילש םהו

 "יתלב לש םיתבב ףאו .םודארב םידיסחה לש ךעלביטשה לכב ורשוה

 .םייתד
 ידוהי תא םיסורה וצליא הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 'ר יברה .ריעה תא בוזעל (דורגנווא רצבמה תברקבש) ץי'ודומ

 'חרב תחוורמ הריד ול רכשו םודאר ריעל ובשומ קיתעה בואט לארשי

 םינשב םש םייקתנו ץי'זדומ ידיסח זיולק רבע וילא .61 הקסלבול

 תבשל רבעו ריעה תא בזע לארשי יברש ירחא םג ,5

 ברה תיבל זיולקה רבע 1921 תנשמ .לגרב ותלחמ לגרל ,השראווב

 בוחרב םודארב תועיבקב בשיש ,לארשי יבר לש ויחא ,ביוט בקעי 'ר

 .29 הקסלבול
 : םידיסחה םיטלוב םודארב רשא לביטשב ץי'זדומ ידיסח ןיב

 "נזור ןימינב ףסוי ,ןאמדירפ קיזייא ,(ףסומ לעב) טנאמאיד רזעלא

 רמתיא ,םיובלטייט יכדרמ ,םיובלטייט לדיי ,רבולגכוה לאקזחי ,םולב

 לעב) ןמטכיר לכימ .(הרותב ארוקו תירחש לעב) רכאמלמיירטש

 יבוטמ) ןמסייו לואש .(הניגנה םלועב םעט לעבו ןייוצמ הליפת

 .םירחא םיברו (ביבא-לת) לבונק לאיחי .(ץי'זדומ ינגנמ

 דלונש ,רזעלא הידידי לואש 'ר ,ץי'זדומ תיב יקידצב ינשה

 םיתעל ךרוע היה ,לארשי-ץראב רטפנו ז"מרתב םודאר ךלפ בוריזואב

 ןיב .הניגנ יבבוח תובל תא שבכ םהבש ןילופ ירעב תועסמ תובורק

 רקבמ היה םעפב םעפכ .םודאר הבשחנ רתויב וילע תוביבחה םירעה

 ףאו ויתורימזו וינוגינ תא עומשל ורהנ םינומהו ,וז ריעב וידיסח תא

 תכל"ירישו םינוגינ וידיסחל "ריאשה,, וירוקיבמ רוקיב לכב .םדמלל

 .םישדח
 -יסחה יניע תואושנ ויה םודארב ץי'זדומ ידיסח לש לביטשה לא |

 הריוואהו יברה לש םישדח םינוגינ דימת וב ועמשנ יכ ,ריעב םיד

 .הוודחו הריש תאלמ התיה

 ןיזדר ידיסח .ט

 בוחרב רשא םהלש לביטשב וזכרתה םודארב ןיזדר ידיס

 םירעבש ןיזדר ידיסחמ םינוש ויה אלו 6 - ₪7
 .דוקיר ףאו ןוגינו ריש יבבוח ,םיחצחוצמ ,םעבטמ םיזילע .תורחא
 לע הזל הז הביחב םיפטלמ ויה ...ש"יי סוכ ומגל תונמדזה לכבו

 ..ןישיב-ןיערמו תוגאדמ םתעד םחיסהב "םייחל. ולחיא ,ףתכה

 םינסכאתמו םודארב םתיערמ ןאצ לצא םירקבמ ויה ןיזדר יקידצ

 ויה םיברו .תסחוימ החפשממו םכח דימלת ,סניפ והיתתמ לצא

 םתונואג דבלמ ,םלועה תועידיב די םהל היה יכ .םהילא םינופה

 "אזאק ילא 'ר ויה ריעב תיניזדרה הרובחה ישנאמ .הרותה דומילב

 ,םיארונה םימיב לביטשב עקות לעב .,דמלמ .,וינע םכחדדמלת .רבונ

 .םימכח ידימלת םלוכ .סניפ בקעיו שיפפלק השמ 'ר ןמכוה ביל המלש 'ר

 תודימ ילעב םידיסח לש האנ הביטח וגציי םודארב טיאניזדרה
 םברל םיעסונ ויהש םיאמודרה םידיסחה ינב .תפומל תעמשמו
 םש דמעש ףירצלו יברה לש ונגל בנגתהל םיבהוא ויה .ןיזדרל

 םדמ תלכתה לוחכב לפטמ רסיגלטייק עשוהי 'ר דציכ לכתסהלו

 הרובחבש םיקיתווה ויה זיולקב .תותילטל םיליתפ עבוצו ןוולחה

 םינוש םיידיסח םיסופיט לש םהייח חרוא לע םיבר םירופיס םירפסמ

 רישע ידוהי היהש ,םירפסמ ויה םודאר ידיסחמ דחא לע .םהיגהנמו

 םימיה בור בשי ומצע אוהו ,וינבל םיקסעה לכ תא רסמ וימי בורעבו

 ובו ,תיבב ול עצקוה דחוימ רדח .ותחפשממ קוחרו יברה תברקב

 רקוב תונפל .םהב ןייעו דמל הלילה תועש בורבו .םירפס ןורא
 םק ,ורדחל רזחו יברה םע רפסמ תועש הליב ,תסנכה תיב לא שגינ

 םידבוכמהמ דחא היה ןיזדר ידיסח לביטשה ,ןכא .ודומיל ךישמהו

 .ריעב

 םייהטרוו .ז .א

 םודארב בלסרב"ןמוא תודיסח .י

 ,םייהטרוו אפיל םהרבא רקיה יחא לש ורכזל שדקומ

 .ד"יחה ,םינמאנה בלסרב ידיסחמ

 דלונ ,"ן"רהומ יטוקל,, לעב ,ןמחנ 'ר תיבלסרבה העונתה ךדסיי

 דוהמ ןמחנ 'ר לשו ט"שעבה לש םדכנ ,ב"לקת תנשב וובידמב 5

 דיגמהו ןילבולמ הזוחה ,"אינת,ה לעב ברה לש םרוד ינבמ .הקנדור

 .דושמ ,האלפומ תוישיא ,תודיסחב השדח ךרד רצוי .ץינ'זוקמ שודקה

 ירופיס ,תודימה רפס ,ן"רהומ יטוקיל : םירפס רבחמ .תועד"הגוהו רר
 תנשב .תוגה ינינפ םויה דע םילוד םיקומעה וימיממ .דועו תוישעמ

 בלצרבב עקתשה רזחשכו ,שפנ-תוריסמב ,לארשי ץראל הלע ח"נקת

 ותחוגמו א"עקת תנשב רטפנ .הניארקואבש ןמואל רבע ךכ"רחאו

 תעונתו ,ורבק לע חטתשהל םילוע ויצירעמו וידיסח .םש דובפ

 .תוצופתבו ץראב םויה דע תמייק ותודיסח

 (1918) ח"ערת תנשב ערזנ םודארב תיבלצרבה תודיסחה ןיערג

 ידיסחמ .(רטפא) ןמטיברא ןויצןב 'ר לש ריעב ותועקתשה םע

 "בוח םירוחב תורשע לש הצובק וביבסו ,םיבהלנה ןמוא-בלצרב

 .ןרוהנשרה םיחאה ,רטבילג אפיל רזעילא :םהיניב ,שרדמה"תיב יש
 .םיובנשרה ןרהא ,ןמקירב בקעי ,גרבנזור השמ ,ךילרא לאקזחי

 בתוכו םייהטרו אפיל םהרבא ,םיוב רזעילא השמ .,,גרבנטור עשוהי

 לא תוירותסמ תוגלפהב וז תודיסחב הכרד הליחתהש ,הלאה םירוטה

 .הרצויו העונתה תוהמ לע תוחישבו ריעל ץוחמ

 "רב ןד לש ושרדמ תיבב היה ןושארה תונגראתהה םוקמ

 ושרדמ תיבל הרבע הצובקה תובחרתה םעו ,2 הנלטיפש בוח
 שרדמה תיב ירוחאמ םיקירומה תודשה .הנ'צלמ בוחרב גרבנטור לש

 םיבהלנהו םיריעצה םירוחבל ושמיש ,הביבסב וכיפ וימימש לחנהו

 לש תדחוימה ךרדה יפל ,ארובה תדובעב תוקמעתהו תודדובתה םוקמ

 .בלצרב תודיסח

 סופיט ,ל"נה ןויצדןב 'ר היה הצובקה לש ינחורה גיהנמה

 ךויח לש תשראו תומודא םייניע ,בג-ףופכו בהבהצ ןקנקז לעב .ירוקמ
 לש שדוקה ירפס תריכמ לע ישוקב סנרפתה ,דורמו ינע .וינפ לע
 תובצע לש ןמיס םוש רכינ אל וייחבו ויתוכילהב לבא .בלצרב תעונת
 תודגאו תוישעמ רפסל בהא .הרותבו הליפתב עוקש דימת .הגאדו
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 ותוטשפב .םישודקה וידימלתו ן"רה ייחב םישעמו תוערואמ לע

 .םשפנ ימינ לכב וב וקבדש םירוחבה תובל תא שככ ותויממעבו

 קומעה ןבומב ונשגרהו ,הליפתב תיתימאה ךרדה תא ונל הארה אוה

 וניתופקשהו וניגשומ לכב ,הבשחמו חור ונב חיפה אוה .הלמ לכבש

 .םישדח םיכרעו תודוסי הליגו .הנומאהו םייהה יניינע לע

 ,גרבנטור לש שרדמה"תיבל המכשהב םיאב ונייה רקוב רקוב

 המכ הכשמנש תממורמ הליפתב ךכדרחאו הרות ידומילב ונלחתה

 םייסו ,ן"רה לש וירמאמ דומילב ןויצדןב 'ר חתפ הליפתה ירחא .תועש

 םויה תדובע .הילע םיאלפנה וירופיסבו תודיסחה יכרד לע החישב

 .בלצרב ינוגינ לש ךלוהו רבוג בצקב םיבהלושמ םידוקירב המייתסנ

 לש םתיבב "תודועס שולש, תוביסממ ונבאש תדחוימ הארשה

 ,בלצרב ינוגינ שפנ-תוממורתהבו תוקיבדב ונרש .ןרוהנשרה םיחאה

 .תיאליע הוודחו הגות תוגוזמ םהב

 ןיאש חור-תרוק לש תורחא תועש םג ונל ונוכנ שרדמה תיבב

 הליפת יתב
4 

 ירושג ,ש ,מ

 לודגה תסנכה-תיב א

 ןוויכמ ,תורחא םירעבכ קיתע היה אל םודארב לודגה תסנכה"תי

 םידוהיה דגנ שוריגה תריזג הלטוב ט"יה האמה תליחתב ב

 ?דיגמה,ב רפוסמ םודארב לודגה תסנכה"תיב תיינב לע .1743 תנשמ

 ןמטיד בקעי 'ר ריעה יבידנ תמזיל תודות םקש (א"נרת וילסכ ב"כ)

 וללכישו וראיפ ,ותוא ומיקהו ומוי ג"צקתב דועש ,ןמרקב תחפשמו

 -דתשה הלא םיבידנ .דואמ רקי שדוק-ןורא וב ושעו שודקה תיבה תא
 ריגח םש םיכרוע ויהש דוחיבו ,תדבוכמו התואנ הרוצ ול תוושל ול

 ןכו תימוקמה תושרהו הלשממה יגיצנ ופתתשה ןהבש תונוש תוג
 .םירצונה ידבכנ

 דעו לש םויה-רדסב תסנכה"תיב ןינע ררועתנ ט"נרת תנשב

 לע דמוע ןינבהש ,רפוסמ ט"נרת ןויס 'ה םוימ "הריפצה,ב .הליהקה

 תעב יכ ,וב םיללפתמה לכ תא ליכהלמ רצ אוהו חנש םישש הז ולת
 ו"ט דע םרפסמ הלע זאמו ,ןטק הליהקה ישנא רפסמ היה ותמקה

 ףילחהל ,תיבב םינוקית תושעל וטילחה הליהקה ישאר .שפנ ףלא

 םירעב גוהנכ ,םישדח סינכהלו ונשיתנש םידומעהו םילספסח תא

 -תרזע קדבל םבל לא ומש ןכו .םיברה םיללפתמה תנקתל ,תולודגה

 -םימיב הנכסה ינפמ וששח יכ דע ,דואמ הנטק התיה איה ףאש םישנה

 ףיסוהלו תסנכה"תיבל ביבסמ דעסמ תונבל וטילחה ןכלו ,םיארונה

 םיפלא תרשעב וכרענ םינוקיתה תואצוה .םישדח תומוקמ וילעמ

 -דחה תומוקמה תריכמ ןובשחב ואיבה תואצוהה קלח יוסיכל .כ"ור

 םילועה ומרתש תובדנו םירדנ לש תומורת יפסכו םתריכח וא ,םיש

 תמקהב ךרוצה לע דמוע ,ריעה ינבמ דחא הארנכ ,עידומה .הרותל

 .ןמזה חור יפל תונקתו םירדס ובו .ףסונ שדח תסנכ"תיב

 תסנכה"תיב רופישל םתלועפב ולקתנ םודארב הליהקה ישאר

 םירדנ יפסכ ויה תופוקתה לכב .תוסנכהב הברה הלביחש הלקתב

 יפסכ הבג תסנכה תיב שמשש היה .תיבה קדבל שדוק תובדנו

 םגו הנוממה ,תונובשחה להנמ ,יאבגה היה אוה .תובדנהו םירדנה

 רתי תאו ,וגוכמ לע והודימעה להקה ישאר .הרותל דובכ קלוחה

 םורתל וברה זאמו ,יארחא רבזג הנמתנ .רחאל וריבעה םידיקפתה

 םירע ונייהשכ ,עובשב 'ה םוי לכב הרומשאה תוליל -- הנמיה הלעמל

 דצוי ונייה ,ןושיל ןוצרה ונילע רובגב .ארמג םידמולו הלילה לכ

 .רחשה תולע דע םיכישממו ,ףוגה תא ןנצל הצוחה םיא

 םיננוצה םימב ונלבט ,לחנל ונאצי ,םינושאר רקוב ימודמד םע

 -תיבל הנירבו הרישב ונסנכנ ךכו ,םירהוטמו םיכז וגמצע ונשגרהו

 :יבלצרב רישב בלושמ ,לוריבג ןבא לש וריש עקוב וניפמשכ שרדמה

 טגָאט סע .רקוב יבכוכ דחי ןרב רקוח בבל ל-אל הדוא, --

 .וכו לדאל הדוא ..ןיוש טגָאט סע ...ןיוש

 ימ :הליפתב ,חור"תוממורו תוקבדב ,ונכפתשה הז ירחא דימו
 .וכו ללפתהל הכזאש יכנא

 ינורכזמ ושומי אל ,וז שפנ תולעתה לש הלא םיאלפומ םיעגר

 .ימי ןורחא דע

 -תשחלו לארשי"ץראל תולעל הכז (רטפא) ןמטיברא ןויצ ןב 'ר
 .תיבלצרבה תודיסחב וייח תריש קרב"ינבב ךישממו .הב שר

 דוע הליהקה ישאר ונקת הז דבלמ .תסנכה"תיב תבוטל בדנלו
 תוואגש דסומל היה תסנכה"תיבו ,רוביצה תלעותל תוליעומ תונקת
 .וילע ריעה ינב

 לודגה שרדמה-תיב ב

 וללפתה ובש ,לודגה שרדמה"תיב םקוה לודגה תסנכה"תיב דיל
 ב"כ "דיגמה,) ה"כרת תנשב םקוה ןינבה .םישורפו םידיסח ברועמב
 -תיב ירחא הנש ב"ל הנבנ .הפיו לודג ןינב הז היה .(א"נרת וילסכ
 .םודארב םקוהש םינושארה רובצה תודסוממ דחא היהו ,תסנכה
 ,שרדמה-תיבב אלו ,תסנכה-תיבב הארנכ םיללפתמ ויה ריעה ינבר
 .םעה ינפב םישרודו םימאונ ויה םשו

 -ארה המחלמה דע .םיניידה שאר ללפתמ היה שרדמה תיבב

 -סק) רבשיראקס לדנמ 'ר ךכ"רחאו ןמדלימ ןרהא 'ר ללפתה הנוש
 .(גרבנט

 ךלהמ לכ תא ראתל ושוריפ ,םודארב שרדמה"תיב תא ראתל

 .םעה ינומהל טעמ שדקמ שמיש אוה .ריעה ידוהי בור לש םהייח

 םירחא הליפתדיתב ג

 ומקוה וירחא .בר ןמז ידיחי היה אל םודארב לודגה שרדמה*"תיב

 בוחרב גרבנזור קחצי 'ר לש מ"היב :ןוגכ ,םיפסונ תושרדמ"יתב

 ; הקסבשירקס בוחרב ,יקסלאיב לאימחרי 'ר לש מ"היב ;3 הבולוו

 'ר לש מ"היב :2 הנלטיפש בוחרב ןד הפיל םהרבא 'ר לש מ"היב

 בוחרב גרבנטור תחפשמ לש מ"היב ;9 יקסלבול בוחרב ןמיינ ןתנ

 השמ לש מ"היב ;80 יקסלבול בוחרב ןמכייט לש מ"היב ;5 הנ'צלמ

 .רלסל ריאמ השטיא לש מ"היב ;איב'ז בוחרב ןייטשניבור

 הרות דומלת ןינבב :םהיניבו הליפת יתב תרשע םימייק ויה ןכ

 "הרזע,ב ;:8 קניר בוחרב ,"יחרזמ, תורדתסהב ;:28 לעָאוו בוחרב

 תורדתסהב ;3 הנליטז בוחרב "אשידק הרבח,ב ;:51 הגולד בוחרב

 םיברו .4 יקסאיפ בוחרב הליפת תיב ;25 רנילבול בוחרב תינויצה

 תומוקמב "הנשה לכמ םידוהי, םתסו הכאלמ ילעב לש ,םירחא

 ריעבש םינוש
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 םינזחו תונזח

 םודארב םינזח / ירושג .ש מ

 הגופס ,תידוהיה םודאר .תרוסמ ירמוש םינזח ונהיכ םודאר

 -חרזמב תידוהיה היגרוטילל הנמאנ התיה ,תוימואלו .

 הליפתה-ילעב ילודג לש שגרה"ינוגינל הביחו תונזח .הפוריא

 תרוסמ לע הרמש איה .תאזה הליהקה יווהב דרפנייתלב קלח ויה

 .שפנה תוממורתהו תוקיבד לש הקיתעה הניגנה

 םשל אבש "תעד עדויו ליכשמ שיא, הסינ םודארב םג ךא

 -ירמאממו ,תודהיב םילבוקמה תודוסיה תא רערעל ,בוחטסנ'צמ

 ליכשמה לש ותמחש םיאור ונא "רחשה, תעהיבתכב סומלופ

 ,םיארוק ונא םירמאמה דחאב .תונזחה לע םג ראשה ןיב הכתינ

 ןנובתהש ירחא ,םודאר ריעב וירוגמ תא עבקש ליכשמ שיאש

 הטלע ךסמו םש תררוש תלואה, יכ ונובאדל האר ,ויחא ישעמל

 ןיאו ,ץיקמ ןיאב תורעבה תנש םיזוה םיבכוש םהו םהינפ לע

 םיטעמ יכ ,אצמ אוה ."םהמ לאוש ןמזה המ םהל דיגהל ררועמ

 םיללפתמ ויה םידיסחה רשאב ,תסנכה-תיבב ללפתהל םיאבה

 ויה אל ,םידיסח ויה ריעה ידוהי בורש ןוויכמו .םהלש ךלביטשב

 ליכשמה .תסנכה-תיבב וללפתיש םידגנתמ וא םישורפ טעמכ

 חילצה תונוטלשה תוברעתהבו ,בצמה תא ןקתל םיעצמאב זחא

 -תיבב קר ללפתהל ריתהלו םידיסחה לש ךלביטשה תא רוגסל

 יאשונו ןזחל םג הנפה תרכינ בל תמושת .שרדמה-תיבבו תסנכה

 .תסנכהיתיבב םידיקפת ואלימש וילכ

 ראשבו אשידקיארבחב ,םוקמ לכב תוערגמ אצמ ליכשמה

 בבוסל אלש וילא םיבורקהו ןזחה תא ריהזה אוה .רוביצ תודסומ

 ןכו ,לארשיב לבוקמכ הכונח ימד ףוסאלו הכונח תולילב ריעב

 תשודק הזב ללחלו הליפתה תעב םיללפתמהמ תובדנ ףוסאל אלש

 וא הנומשכ ןזחל ויה םדוקמ : לידגה ןורחאו .הליפתהו םוקמה

 הדעה לעש "הרמז השעמ םישועו לטב םיכלוהה,, םיררושמ הרשע

 דולשכ חקל םמוקמבו ,םתנוהכמ םרטפ רואנה ליכשמה .םסנרפל

 םדמלל ,רישהו ןוגינה תמכחב הרומל םנתנו םירענה ינבמ םיש

 םילבקמש ילב ,"תיבה יאב לכל םויכ תראפת םה,ש הלהקמב רישל

 םניאש םודארב ןקית "תוליעומ,, תונקת דועו .ריעה ינבמ רכש לכ

 בתוכהו ,ריעב האחמ וררוע וינוקיתש ,הארנ ךא .ןאכ ונינינעמ

 -סחתמה תדעמ (ליכשמה לש) וינטוש, יכ ,העדוהב ורמאמ םייסמ

 דומעל םחוכ תיראש ורגחו ערהל ולדח אל רואה ידרומו םיד

 בתכמ, ,138--314 דומע ,ה"לרת ולסכ ,הניו ,רחשה) "ונטשל

 אל .ןזחל סחיב םינוש םיטרפ םימותס רמאמב (.הנבוקמ "ל"ומהל

 -תיבב הגוהנ התיחש שגרהיתונזחב םגפ אצמ ליכשמה םא .רורב

 רצלוז לש םדוסימ רדסה"תונזחב הפילחהל אבו םודארב תסנכה

 קפתסה אוהו ןזחה תא ףילחהל חילצה אלש אלא ,יקסבודנבילו

 ,ותוישיאל ביבסמ תונוש תוארוהבו ,ותלהקמב דבלב םינוקיתב

 .תונצבקב ןזחה קוסעי לבל

 הבושת האב (4887-485 דומע ,"רחשה,) תעה"בתכ ותואב

 ורואיתו ,(םודארמ לקנרפ לארשי) "הקדצב רבדמה י"פ, תאמ

 -חה יבור םעטמ הדעה שארל רחבנ .ל יכ ,תרחא הנומת הלוע

 וירחוב םידיסחה תא אונשל ובל ךפה אוהו ,1869 תנשב םידיס

 הנק םהב ,םישדח םינוקית ןקיתו הלכשהה תבוטל תושעל ליחתהו
 םיפסכ ינינעב לשכנש רחאל ךא .הבהאל הלשממה ירש בל תא

 "תיב תא ובזעב ,וסחי תא אוש"תוחטבהב ןקתל הסינ .'וכו

 .ותלהקמ יררושמ םתניו םיעימשמ םשש לודגה תסנכה

 יכ ,םידיסחה רוביצב ועגנ אל תסנכה-תיבב םינוקיתה ךא

 תא ךעלביטשב וגיהנהו ,תסנכה-תיבב םיללפתמ ויה אל םה

 הליפתב הנווכה לע רקיעב שגדה תא םשש ,הליפתהילעב

 אלש םישנא רקיעב וראשנ תסנכהיתיבב .םיענה לוקה לע אלו

 ויה םהו ,םידגנתמו םישורפ םטועימו ,תודיסחה יקידצל ועסנ

 הליהקה שארב םידמועהו ,הפי הלהקמ םע בוט ןזח רחא םיטוהל

 .םתשירד תא קפסל ולדתשה

 ןייטשניבור קחצי ןזחה

 ונל עודיה םודאר ינזחמ ןושארה אוה ןייטשניבור קחצי ןזח

 תועידי ןיא וילע ףאו .וימדוק םש תא עדנש ילב .קיתו ירח
 .תובר

 -קתנ (1895) ה"נרת תנשבו ,קלבוס תברקבש הנפיל ריעב דלונ
 לאשמב החלצהב דמעש ירחא ,םודארב לודגה תסנכה"תיבב ןזחל לב
 וירוענמו .תונוש תונוכתב הלועמ ןזח היה .הליהקה דעו םעטמ
 תרמזב ךרד ומצעל ללס ונורשכב .תיתדה הניגנל הביחה תא גפס
 .תדבוכמו הבוט הרשמלו םוסריפל רעשה תא וינפל החתפש תונזחה

 ילאקיסומ היה .םיטעמ אל םיחבש וילע םירפסמ םודאר ישנא
 ויה םרט םינזחה זאו) ןירוב לע הניגנה יוות בתכ תא עדי ,דואמ
 .(...םיוותה ךותמ אלו בלה ךותמ האצי םתליפתו ,םיוות תעדל םיבייח
 .תילאקיסומ החפשממ היה ואצומ .רוניכב ןגנל עדי ךכל ףסונו
 םיילאקיסומה םייחב קלח חקלו ,הבקסומ דילש ץורוגובב רג ויחא
 ינב לכו ,ילאקיסומ ךוניח וינב לכל ןתנ ןייטשניבור ןזחה .ריעבש
 ןהיכ ןייטשניבור אשאס ודכנ .הניגנבו הרישב קרפ ועדי ותחפשמ
 ןזחה תעפשה .תירבה-תוצראב גרובסטיפב הינומרהליפב טסילוסכ
 ,ריעב הבר התיה ,הקיסומה תרותבו חסונב יקבו ןגניעדויכ
 םא ,ותציחמב אצמהל וקקותשה םהמ םיברו ,רעונה ינב לע דוחיב
 םירועיש ויפמ םידמולו הרמיז יבבוחכ םאו ,ותלהקמב םיררושמכ
 .הקיסומב

 תא ריקומה ןמאכו .תוליצאב גהנתה ,תודימו הרות לעב היה
 דושאר תורודמ שריש ינזחה רמוחב הבר הדימב שמתשה .ותונמוא
 הדוהמ הילע ףיסוהל אבו ,"שגרה תונזח, איה ,ותרמזל דוסיכ ,םינ
 םושמ היה ותניגנב ."רדסה תונזח, הנוכמה תרחואמה הקיסומה לש
 תא תכשומ תויריל הב הרסח אלו .תונידעו תוליצא ,ןויערה תוקמע
 הבצוח הנממש םעה תמשנ וא ,ותמשנ התיה ותניגנ רוקמ .בלה
 םיענה ולוקב .השדחה ונתרמז ןה תיתרוסמה ונתרמז ןה .הנוזינו
 םג ךשמה החל תתלו ,היעמוש לע "שגרה תונזח, תא בבחל עדי
 תא ךושמל חילצהש הביסה ילוא יהוזו ,תיתרוסמ ריעכ םודארב
 .רעונה ינבו להקה יבוט

 -ודימבנ התקדצב הנייטצהו םימשדתארי התיה עבש"תב ותשא
 יממע הוולמב כ"ור ףלא תשולש לש הייכזל תודות .תובוטה הית
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 ,ותומל דע ןכש וב .20 הקסבוקילרבש בוחרבש תיבה תא ןזחה שכר

 ינייפואה דחוימה עבוכב טלבתה .הניגנו הרמיז ילילצ ועמשנ ונממו

 דבלמ .עיפומ היה ןייטשניבור .ושארל שבחש תיסורה אטיל ידוהיל

 םירבעה םינותעה דחאב .ריעב תונוש תוביסמב םג ,תסנכה"תיבב

 -חב ועיפוה ותלהקמו ןייטשניבור ןזחהש ,רפוסמ הלכשהה תפוקתמ

 ."תיבה תכונח ריש רומזמ, תרישב םודארב "םינקז בשומ,, תכונ

 ןכ .הרקוהו הדות תואל ודי תא ץחל ןמרקב ןבואר 'ר עדונה ןבדנהו

 רסיק דובכל "העושת ןתונה.  תונוטלשה לש היסונג ימיב רש היה

 .ותרמיז םעונמ םינהנו םיחכונ ויה תימוקמה תושרה יגיצנו ,היסור

 -תיבל אובל םיגהונ ותלהקמו ןזחה היה הרות"תחמש לילב

 שאר .םינוש תונזח יקרפ ועימשהו "אשידק-ארבח,ה לש שרדמה

 וכלה םשמו ,ןייו תוגועב םדביכ יקסלאיב קחצי 'ר אשידק"ארבחה

 םשב והוניכ תונורחאה ויתונשב .לודגה תסנכה"תיבל "תופקה,ל

 וילא וסחייתה ריעה ידוהי לכו ("ןזח רעטלַא רעד,) "ןקזה ןזחה,

 .ויתוריצי ןוחילב םג וחוכ תא הסינ םא ,תעדל ןיא .הצרעהבו דובכב

 תמענהב ול הרזעש הלהקמ קיזחהו ,ותרמיזב דדוב היה אל ןזחה

 "נב ,הקנבוד בקעי :םהיניבו םיררושמ םישולשכ התנמש ,תוליפתה

 דארב סופדיתיב ךכ-רחא חתפ ןורחאה) רשיפ השמ ,רקסנוק ןימי

 רסיאו ןמטכה בקעי ,(ביבא-לתב בשויה) גרבנגייווצ לארשי ,(םוד

 עשוהי ,(םודארב "טלוק לוש, רפסה"תיבב םירומ ךכדרחא) ץישפיל

 -טנומב בשוי) רפופ לאיחי ,(להקה רפוס ןויצנב לש ונב) םיובנמלפ

 ,(רבונזק לשרה לש ונב) ןמסוק ה'לטומ ,ןד השטבייל .(תידנקה לאיר

 לאיחי ןזחה הלהקמה לע חצינ .םירחאו (ביבא"לתב בשויה) ןד השויו

 השיא אשנש .(הנזי'צשולווב ןזחכ ךכדרחא לבקתנ) ןילווזמ רגנוא

 .תיאמודר

 הפי ןושרג ןזחה

 םע היסנפל 1910 תנשב שרפש ןייטשינבור קחצי ןזחה ירח

 ןזחה לבקתנו ,שדח ןזחל תורחת הליהקה המסריפ גתונקרוה

 בוליהוממ אב אוה .לודגה תסנכה"תיכב ישאר ןזחל הפי ןושרג

 םיטרפ ונל ןיא .ודיקפתב רשוא ןחבמב דמעש ירחאו ,היסורבש

 לככש ,חינהל שי ,םרב .תונזחב וידומילו וייח לע םיקייודמ םייפרגויב

 םייוסמ ןמז רש היהו ומשל יואר ןזח לצא אוה םג דמל היסורב ןזח

 הרותב זכרתה ךכ רחאו ,םיעדונ םינזח לש  הלהקמב ררושמכ

 -ןמז\ ,ןוירוטברסנוקב וידומיל םייסש .עודי .הניגנל רסמתהו המשל

 .דחוימ יתכתמ לוקב ןייטצה .היסור ירעמ תחאב הריפוא רמז היה המ

 .םיאנ םינוג לעב ןוטירב"סב לוק

 ילאקיסומ שיאכ םש ול אציו 12 קניר בוחרב בשי םודארב

 דומה תידוהיה הרישהו תונזחה יבבוחל דעו תיב היה ותיב .דואמ

 קינעה אוה .וב וכרענ הלהקמה תורזחו רתנספ דמע ותיבב .תיגרד

 ריעב עודי ןרתנספ היה ןורימ ונב .הובג ילאקיסומ ךוניח וינבל

 חצנמה .תובר םינש לודגה תסנכה"תיבב ויבא תלהקמ לע חצינו

 וקאבל עסנו שרפש ,ינומיטנא םשב דחא היה הלחקמה לש ןושארה

 שיא ,ןיקשמרוד אביקע םסרופמה חצנמה אב ומוקמבו ,זקווקבש

 .התואנ המרל הלהקמה תא הלעהש אוה אוהו ,הנליו

 .ךכב םתונמואש םיילוקה "תוירא,ה ןיב בשחנ אל הפי ןזחה

 וריכהש הלאמ היה לבא ."רדסה תונזח, תאו "שגרה תונזח., תא עדי

 לע הב רומשל שיש תיתד ריעבכ םודארב בשחתה .םמוקמ תא

 עדיו .ןילבתכ "רדסה תונזח, לש הנטק תפסותב ,תיתרוסמה תונזחה

 ודצלש הלהקמה לע שגדה תא םש דוחיב .םיעמושה בל תא שוכרל

 .םמשל םייואר םיחצנמ תאיצמב םיבר םיצמאמ עקישו

 -אדאר,.ב ומסרפתנש) וטנורוטמ םיובנזור םולש לש ויתונורכזב

 40 ינפלש .םיארוק ונא ,(1959 רבמטפס .קרוידוינב "עמיטש רעמ
 ר'"וי תעכ) שריוק .י :םיררושמה הפי ןזחה לש ותלהקמב ורש הנש

 הילטומ, ,(טיורטדב) בוארטנייו  ,(קרוי"וינב .יאמודארה "ףילר,,ה

 "נזור םולשו (לארשיב) וגיקסבשרוו בוחרמ יקצילז .(סיפדמה) "ןטקה

 םיחאה ,ץוקר לדיי :ורש םינרפוסכ .םיטלַא -- (וטנורוטב) םיוב

 רתוי רחואמ .םירחאו (לעַאוו בוחרמ ב"וש לשיפ לש וינב) רקוצ

 עיינ, בוחרמ) גינה ,רשיפ ןימינב ,יקסנוק ןימינב :םינוטירבכ ורש

 ח'היבב דבע) הניומש חספ ,(ןודנולב) םיובנשריק דוד השמ ,("טלעוו

 -לתב) ןד השויו ןמרוק ,( הקסלבול בוחרב גרבדלוג לש םיילענל
 ,(ביבא-לת) יול ףסוי :םיבוטה םיררושמה םע ונמנ ןכ .(ביבא

 לודגה כ"היבב ישאר ןזח תעכ) יקסנילרב םולש ,(סירפ) ךאלמ םולש

 .(הקרפא-סורדב ןזח תעכ) רסוודלוג .ל .יו ,(סירפב דלישטור שי'ע

 -נריק דודו השמ םיחאה :הלהקמה םע ונמנ םישולשה תונשב

 "ומש ,(דסחב םירמזו םייריל םירונט) 12 הקסבוקרקדורטס 'חרמ גרב

 לש הזל המוד היהש ולוק ןוג תמחמ "טדימש,, הנוכש) רכַאמרגניר לא

 וטיגב ותיב רצחב םיצאנה ידידלע גרהנ .טדימש ףסוי עדונה רמזה

 םירתא םיברו ,טסילוס"ןרפוס ,ןמטכיר לבייל ,ויחאו ,(5 לַעָאוו בוחרב

 -ברסנוקב ומלתשה הלהקמה ירבחמ םידחא .םירוכז אל םהיתומשש

 .תידוהיו תיסאלק הרישב םירמזכ ועיפוהו השראוב ןוירוט

 הלהקמה לע חצינ ,םודאר תא בזע ןיקשמרוד חצנמהש ירחא

 חילצהו ןיקשמרוד לש ותטישמ הניש אלש ,ןוךימ הפי ןזחה לש ונב

 .ודיקפתב

 תא דבכמ היה ,ורבחל םדא ןיבש תודימב םג ןייטצה הפי ןזחה

 תוכילה םיענ .ויסומינבו ויתוכילהב םג אלא ונורגב קר אל ונוק

 אל םלועמ .חצחוצמ היה שידייב יסור"יאטילה ואטבמ  .ןיסומינו

 ןהיכ .דבלב ותנוהכ יכרצל וב שמתשהו הלטבל ונורשכ תא זבזיב

 וירחא .ןזחל תורחת הזרכוהו היסנפל אצי זאו ,1937 ףוס דע תונזחב

 .הנליוב לטנור השמ ןזחה ישאר ןזחכ לבקתנ

 ןיקשמרוד אביקע 'ר יתדה ןיחלמהו חצנמה
 (םודארב לודגה תסנכה-תיב תלהקמ חצנמ)

 תלהקמ לע חצינ תובר םינשש ,הנליו דילי ,ןיקשמרוד אביקע ש

 ,יאקיסומ : הקיסומב םינוש םיחטשב ליעפ היה ,לודגה כ"היב רך

 ,תחצנמ התיה הקזחה ודיו .םיריעצ םינזחל ךירדמ ,ןיחלמ ,ןזח ,חצנמ

 ךירדה אוה .ארובה תדובעל םיבגשנ שדוק ילילצ תדבעמ ,תרבחמ

 .םמשל םייואר םינזח דימעהו

 ףירח ומצע אוהו .הפירח ש"ירב רבידו ףקשוממ ,רוחש ןקז לעב

 תידוהיה הקיסומה תא בהא ,הדילמו ןטבמ יאקיסומ .ןונשו לפלופמו

 התושעלו ץלאנש רעטצה םעפ אלו ,ושפנ ימינ לכב תיתרוסמהו

 םיוות ףד אצמ היהשכ ,ותודליבש ,וילע ורפיס .הב רופחל םודרק

 ...ץראה לע תללוגתמ הניגנ תורפסש לע הכוב היה ריעה תוצוחב

 ול התיהו םייתד םיריש .םייגרוטיל םינחל דביע .םיביטטיצר רביח

 ךא .רתויב קזח אל רונט לוק לעב היה .הלודג תילקיסומ הירפס

 .הביתה ינפל רבוע היהו .הפי ותוא התריש ההובגה הלאקסה

 ףתתשמו שיגרמ ,םלש ידוהי היהו ,שגר יאלמ םיעונצ םייח יח

 -- ודי הגישהש לככ תרזוע די טישומו ,םירכמו םירבח רעצב

 םייחה תורירממ ןקרופ אצמ ,תמחנמו תפטלמ ,תיבבל הליפתב .ךרצנל

 .ןמזה יעגפו

 דוע וב החמתהו הטיחשה עוצקמ תא ףא דמל ןיקשמרוד
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 היה לוכי אל ,דומלל וכישמהש וידלי ללגב ךא .הנליוב ותויהב

 היה אל המצע הנליובו .טחושכ הרייעב בשייתהלו ריעה תא בוזעל

 תונשבש ,יתד .ןמא רייצ היה ריעצה ויחא .ףסונ טחושב ךרוצ

 וגיצהש "ןויצ תביש,  יתונמאה ורויצב הנליו תא שיערה םירשעה

 "סמל בזע אביקע .ותוריעצב תמ הקירמאב .הנליוב הליהקה ןינבב

 תלהקמ חצנמכ ןהיכ הב ,םודארב בשייתהו הנליו תא םינש רפ

 .1918--1913 םינשב לודגה תסנכה-תיב

 רתנספה דיל בשוי היה תובורק םיתעל .םודארב בוט םש שכר

 םידרוקאב ומצע הוולמו -- ימצע רוביח -- תיבבל הליפת רשו

 ריעב םסרפתה .עמושה בלל קומע ורדחש (םי'זספ) םירבעמו

 םיכרבאו םיריעצ .דמללו ךירדהל עדויש ןייוצמ הרומכ הביבסבו

 ויפמ חקל דומלל וילא םירהונ ויה תוכומס תורייעמו םודארמ

 "נוקל בשחנ המצע םודארב .המודכו הניגנ"יוות תאירקב .תונזחב

 תבבוחל הבשחנ תידוהיה םודאר יכ חוכשל ןיאו .יח ןוירוטברס

 ךירעהל ועדי םידיסחהו .הבש םיבורמה םידיסחה דוחיבו .הניגנ
 הגרדמ לע דמע תסנכה"תיב תלהקמ לע וחוצינ .ונורשכ תא הפי

 תלהקמ תא ןיכה אוה .םירקבמ ינומה המה תסנכה"תיבו .תיתונמא

 בקעי הנמנ וידימלת םע .תופתושמ תועפוה המכל תסנכהיתיב

 .סירפב םסרופמ תולהקמ חצנמו ןיחלמ תעכ ,םודאר דילי ,יקסנילרב

 "תיבב חצנמכ שמיש םש .וריע הנליול אביקע 'ר רזוח םודארמ

 חצינו םיריעצ םינזח דמיל .דואמ תדבוכמ הנוחכ ,לודגה תסנכה

 דוד ,לודגה תסנכה"תיבב םינזחכ ונהיכש םינמזב תולהקמ לע

 תרומזת לע חצנמכ ןמזוה .יקציבסוק השמו ,(טיורטדב תעכ) ןמצכ

 ומצעב רבחל ליחתהו ,ד"פרת תנשב הנליוב תירבעה היסנמיגה

 ןושארה ירבעה רישה היה "הדובעה ריש. .םירבע םינוגינל םיוות

 .תרומזתל ודי-לע ךרענש

 דרב ךסב ורבעשכ דוחיב ,תורומזתב תוירבע תוניגנמ תניגנ

 ריאשהש שודיח היה ,תורחא תויונמדזהב וא ,רמועב ג"לב תובוח

 ותעשב השע לודג םשור .הנליוב ירבעה להקה לע ריבכ םשור

 קילאיב לש ורוקיב תעשב תרומזתה הנגינש "קילאיב שראמ,

 -ממע תוניגנמ ,םינוש םישראמ ראוטרפרב סינכה ןיקשמרוד .הנליוב

 העיפוה תרומזתה .םיצולח ירישל תוניגנמ לש תושדוחמו תוי
 .תוינויצ םע"תופסאבו תוימדקאב ,היסנמיגב תוגיגחבו םיפשנב

 ןיקשמרוד חלש ,םישולשה תליחת וא םירשעה תונש ףוסב
 די'ציוו ןילופ אישנל ("יברעמה לתוכה, םשב) ולש היציזופמוק
 ןותעב ותעשב ספדנש .,הדותיבתכמב רבחמל בישה הלהו ,יקסבוח

 תורומזתו תולהקמ דימעהו .הניגנל הרומ היה ןכ ."גָאט רענליו,

 -לי תולהקמ דסיי ,םירחאו "הרות דומלת,ב ,רפס-יתבב םידימלת

 .םוינומרהב ןתוא הוולמ היה ונבו ,ןהילע חצינו םיד

 ותודלימ .אלפ"דלי היה באז ורוכב .םידלי השולשל בא היה

 לעב .וחבשב גילפה להקהו םיטרצנוק ךרוע היה ,רתנספב טלתשה

 היה .הנליוב ינלופה ןוירוטברסנוקה תא רמגו ,תילנמונפ העימש

 .םיטרצנוקב לודג ןזח לכ הוולמ

 ץי'זדוממ יברה יפמ בתכה לע ומשרנ ץי'זדומ ינוגינ תואמ

 -- םינמרגה םיצאנה תמחלמ ץורפ םע טלמנש ירחא ,אביקע ידיב

 .הנליול

 המכ ךשמבו ,הפי ןזחה ידיזלע םודארל ןמזוה בוש 1930"ב

 ודיללע התלעוהש ,לודגה תסנכה-תיב תלהקמ לע חצינ תונוע

 .הביבסה לכב המסרפתהו ההובג תיעוצקמ המרל

 -שמרוד םג םהיניבו םיעדוג םידוהי םיחצנמ ופסנ הנליו וטיגב
 תינופמיסה תרומזתה לע חצנמו רשכומ ןיחלמ היהש .באז ונבו ןיק

 ןהו ולצינ הל'הנימו הניגפ -- ןיקשמרוד לש ויתונב יתש .וטיגב

 ברע לוק תלעב תרמז -- הריעצהו תינרתנספ הרוכבה .ב"הראב
 .דואמ

 -מרגב הרקמב ןתא שגפנ 1946 תנשב יכ ,רפסמ |מטכיר הירא
 לש וכינחכ ןהינפל ומצע תא גיצהש רחאלו ,יבמופ טרצנוקב ,הינ
 םהיבא ייח לע םיטרפ ולאשו ןתושגרתהל לובג היה אל ,ןהיבא
 .וטיגה ירישמ המכ ול ונתנ תרכזמל .םודארב

 לטנור השמ ןזחה
 (םודארב לודגה תסנכהזתיב לש ןורחאה ןזחה)

 םג םוקמ דעונ שדחמ הבושי זאמ תידוהיה םודאר תורוק
 ךא .ויתויווחו וילוגליג ,ויתורוקו ןזח לכ .תונזחה תורוקל

 אקשמ .םודארב לודגה תסנכה-תיב לש ןורחאה ןזחה לש וייח תשרפ

 -תונחמבו םודאר וטיגב האושה תוינערופ וילע ורבעש .לטנוו

 .הנימב תדחוימ השרפ איה ,םולשב תאצל חילצהו םיינמרג זוכיר

 ובר אל ךא .םודארב ןזחל לבקתנש דע ךרדה וינפל התיה הלק אל

 -- םודאר תליהק תא םג הבירחה המויאה המחלמה תרעסו םימיה
 .דוע הניאו התיהש הליהקל היח תודע שמשמ לטנור ןזחהו

 .היסורב תונזחה יזכרמ תשולשמ דחא הבשחנש ,הנליוב דלונ

 "נרב .מ .א עדונה ןזחה רפוסהו ןיחלמה לצא רש ותודליב דועו

 ,הנליוב תונזחל רפסה"תיבו ןוירוטברסנוקב לבקתנ 18 ןב .ןייטש
 רלג ירעמ תחאב ןזחכ ןמזוה 21 ןב .הביתה ינפל רבוע היה ףאו

 .הנליוב "לוש ליבנאז, תסנכה"-תיבב ןזחכ ןהיכ ןכיירחא .היצ

 םעטמ ןזחל תורחתה ןילופב תידוהיה תונותעב המסרופ 1937"ב
 "וותבש, ונתנו ונענ הנידמה תוצק לכמ םינזחו ,םודאר תליהק
 היה ריעבו "דמעומ ןזח, ילב תבש הרבע אל טעמכ .תסנכה"תיבב
 ועמשנ לעשו דעצ לכ לעו ,תונזחב "ןיבמ, השענ ידוהי לכ ...חמש

 ינפל רבעו ותודמעומ תא גיצה לטנור ןזחה םג .ןינעב םיחוכיו

 הלשיפ :םינזח ינש לע הריחבה הלפנ ףוסבל .רפסמ םימעפ הביתה

 -תיבב ישאר ןזחכ ךכ"רחא ןהיכש ,ןילופב םינזחה יבוטמ) ןייבשיפ
 הלא ינש ןיב תורחתהה .לטנוו השמ לעו (השראוב קי'זונ תסנכה

 ןייבשיפ ידיסח :תונחמ ינשל וקלחתנ ריעה ישנאו ,בר ןמז הכשמנ
 ודמע םשארבש .לטנור ןזחה ידיסח ועירכה ףכה תא .לטנור ידיסחו

 לכקתנ 1938 ילויב 3"בו ,ןד יכדרמ זא הליהקה שארו ךייר ןימינב
 לטנור ןזחה לש םינושארה םיארונה םימיה תוליפת .עובק ןזחכ

 איבהש תונזח יקרפו "םינוגינ, םזפל וליחתה ריעבו ,החלצהב ורבע
 .שדחה ןזחה ומע

 דותעב דה ילב הרבע אל םודארב "ןזחל ןזח ןיב, לש הפוקתה

 דעל רעצלעקד-רעמַאדאר, ימוקמה ןותעב .תיעוצקמהו תימוקמה תונ
 עודמ לאשו .הליהקה ישארל יולג בתכמב םיארוקה דחא אצי "ןב
 תועומש וציפהש םישנא ריעב ואצמנ ןכ .ןקז לעב ןזח ולביק אל

 ןושרג ,םדוקה ןזחה תרשמ תא ומצעל לטנור ןזחה "ףטח, וליאכ
 :ןלהלדכ בתכמ השראוב םינזחה ןוגרא ןואטיבב םסריפ הלהו ,הפי
 ינינעש לרחא ,לטנור ןזחהל תונעט לכ יל ןיא יכ ,עידומ ינא,

 :םותחה לעו .תסנכה"תיב יאבג ידיב בוט רתויה דצה לע רדוס

 "ט"צרת ירשת ,םודארב לודגה ס"נכהיב ץ"ש ,הפי ןושרג,

 דוהלו ותנוהכב לייח תושעל ויגתמ סנשמ שדחה ןזחהש דועבו

 לילס רמול וקיפסה דוע .המחלמה הצרפ .ויתוליפתב ןחלו ןח ףיס
 עצמאבו .ט"צרת לש םיארונה םימיה ינפל לודגה תסנכה"תיבב תוח

 םישרוד םינמרגהשו םיבר םידוהי ורסאש הליהקהמ ועידוהו ואב

 הנשה שארב .הדובעל םידוהי םייתאמ םויה תרחמל םהל קפסל םג
 תא םגו ,הדובעל םיבר םידוהי הליפתה תעשב תסנכה"תיבמ ואיצוה



 ,ןוזמ אלל .ךרפ-תדובע םתוא ודיבעה םויה לכ ךשמב .לטנור ןזחה

 .."םיידוהי םיעטק, רישל וויצ ןזחה לעו חצר תוכמ וכוה םידחא

 .הדובעל תופיטחה בוש -- תרחמל .וררחוש השק הדובע"םוי ירחא

 םירופיכה םויב וללפתה אל וז הביסמ .םהיתבב ורתתסה םידוהיה

 םוי ירחא .תונטק תוצובקב םייטרפ םיתבב םא יכ ,תסנכהיתיבב

 "ןינמ, תותבשב ךרע לטנור ןזחהו ,תצקמב ריעה הטקש םירופכה

 .."ןיע םישל, ידכ הרימש תבצינ ץוחבשכ .5 ץרפ בוחרב ותיבב

 תשורחה תיבב הדובעל לטנור חקלנ לודגה וטיגה לוסיח ירחא

 ןושארה "חולשמ,ל ופרוצ ותדליו ותשאש דועב .םודארב קשנל

 וידידי ידידלע וטיגל םעפב םעפכ ןמזוה לטנור .הקנילברטב ופסינו

 ,הלסיו רהנל םיסורה ברקתהבו ...דדועל ,תצק רישל ,וירכמו

 םשמו ,ץיוושואל ,םכותב לטנורו .םודאר תליהק ידירש לכ ולבוה

 .טרגטוטשמ רטמוליק 35-כ ,ץנא רהנה דיל ןגניהיפב זוכיר הנחמל

 ויה .חוכ ישושתו בער יזמ ויבשוישכ ,רמהו השקה בצמה ףא לע

 םויבו,ה תא םירש ויהו םיפירצה דחאב תבש תולילב םיפסאתמ

 -תיבב דימת עימשה לטנור ןזחהש .,"ךתוכלמב וחמשי,ו "תבשה

 ויה הרזחבו הדובעל הכילח ךות וליפא .םודארב לודגה תסנכה

 ךכו אהיפמ ועמשש םייממע םירישו תונזח יקרפ שחלב םימזפמ
 .קוחרמ וזמר רבכש רתוי םיבוט םימיל תופצלו תויחל וכישמה

 םודאר תליהק ידירש וכישמה .זוכירה תונחממ םרורחיש ירחא

 תוכחלו ,םיילאמרונ םיאנתב םנמא ,םיטילפ תונחמב תויחל הברחה

 הנשה שארב .טרגטוטשב בשייתה םידירשהמ רכינ קלח ..."תילכת,,ל

 ינפל לטנור ןזחה רבע (1945 תנשב) רורחישה רחאלש ןושארה

 הרפואה תיבב -- םירופיכה םויבו ןכריקרטנפ-שימרַאגב הביתה

 ,םוקמב תיזנכשאה הליהקה םעטמ טרגטוטשב תראופמה תיתוכלמה

 הליפתב .םודאר ינב םלוכ ,םירוחב לש םיבבוח תלהקמ ודצלשכ

 -אה שוביכה תוחוכב ותרשש םידוהיה םילייחה םג ופתתשה תאזה

 רבצה םהינברו םהידקפמ לע ,ןדַאב"גרבמטריו רוזיאב םיינקירמ

 ,םישק םייוניעו לבס תונש ירחא ,תוארל רידנ הזחמ הז היה .םייא

 ,םידוהי יפלא םוקמ ספא דע אלמ הינמרג תמדא לע הרפוא תיב

 םידוהי םילייחל םידומצ ,(םודאר"ינב םבור) זוכירה תונחמ ידירש

 יאבצה ברה תשרד ןכו ותלהקמו ןזחה תליפת םיעמושו .םיינקירמא

 לטנור ןזחה ללפתה ףסומו ירדנ-לכ תוליפת ...םויה תועמשמ לע

 .הלהקמה יררושממ דחאו ולוק דרצנ םואתפ םלוא ,הבר החלצהבו

 תליפת ללפתהלו המבה לע תולעל היה ץלאנ ,ןמטכיר לבייל

 .הללעבה

 -קה לש עובק ןזחכ לבקתנו טרגטוטשב בשייתה לטנור ןזחה

 ןגריא ,ןמטכיר לבייל וררושמ תרזעב .םוקמב תיזנכשאה הליה

 םיטרצנוק המכב העיפוהש (םודאר ינב םבור) הלודג הלהקמ

 .הינמרגב םינוש םיטילפ תונחמב ןכו .טרגטוטש וידארב

 תלחתהבו ,דלוג תור המלעה תא לטנור ןזחה אשנ טרגטוטשב

 עודי ןיחלמו ןזח ,וסיג ול חלשש "דיוויידיפא,ב ב"הראל רגיה 6

 הליהקה לש ישאר ןזחכ ,ומוקמב .םינזחה ןוגרא יליעפמ דחאו

 -יל הקיסומ דמלש) ןמטכיר לבייל לבקתנ ,טרגטוטשב תיזנכשאה

 תא םג תרישש .(הפי ןזחהו ןיקשמרוד עודיה חצנמה לצא תיגרוט

 ןמטכיר ןזחה .רוזיאב םיינקירמאה שוביכה תוחוכב תיאבצה תונברה

 -חמב .ל.ה.צל בדנתמכ ץראל ותיילעל דע הז םר דיקפתב ןהיכ

 .1948 תיצ

 "תיבב ישאר ןזחכ לבקתנ םש יוגקישב בשייתה לטנור ןזחה

 ,הנש 13 הז ,ןכודה לע דמועו ,"דלובמור,  רוזיאב לודגה תסנכה

 יאצויו ,לארשיב ותחפשמ ינב םע רקיב .ותדע ינב ןוצר תעיבשל

 םהינפל רש אוהו תופי םינפ רבסב והולביק .וירכמו וידידי ,םודאר

 .ויתורמזמ

 רסוודלוג .מ .ל ןזחה

 .םידיסח תחפשמל 1898 תנשב דלונ ,םודאר דילש ג'זבולאיב דיל ₪
 ספת ידיסחה ןוגינה .םריעב םיעדונ הליפת"ילעב ויה ובסו ויבא

 רסוודלוג תא ורישכה וז ותודלי תיווח .החפשמה ייחב בושח םוקמ

 בושחל היה השק ג'זבולאיבב ךא .הקיסומב העפשה תלבקל ריעצה

 .ימוקמה ןזחל ץוחמ תומלתשה לע

 םודארל ג'זבולאיבמ וירוה ורבע רענה לש ולזמלו ורשאל

 שפיח הניגנ בבוחכ .תידוהי הניגנל ותקיז החתפתה הבו .הלודגה

 תיבב רישל ןמזוה הנה .םילילצה תוניעמל בורק תויהל תונמדזה

 -איבמ ריאיזאגרש יברה לש ונב ,ץיבוזיבר דוד ןתנ יבר קידצה

 בזעש יברה אוה ,הריש בבוחו ןגנ עדויכ וינפל ךלה ומשש ,ג'זבול

 דעו תיב השענ ותיבו ,טודארב בשייתהו ג'זבולאיב תא ונב םע דחי

 םעפכ .הרמזה לע דחוימ שגד םש יברה .ויתוצע ירחושו םידיסחל

 הסינ ףאו .ץראל-ץוחבו ץראב ויעסממ םישדח םינוגינ איבה םעפב

 .תבשה תורימזב רש היהש ,ולשמ םינוגינ ןוחילב וחוכ

 רינומ ול ואציש רפוק לקעי 'ר ודודמ ול העדונ הריתי העפשה

 דמב םייורש דימת ויה הניגנהו החמשה .הלועמ הליפת-לעבכ ןיט

 הניגנבו תונזחב הנושאר הקיני רענה רסוודלוג קני םשו ,ונוע

 ןזחכ ןהכמ המלש ונב ,םינזחכ ועדונ דודה לש וינב ינש .תידיסחה

 ןורחאה ןזחה היה לארשי ינשה ונבו הילגנאב רטס'צנאמ ריעב

 דודה תיבב תילאקיסומה הריוואה .םודארב לודגה שרדמה תיבב

 .םילילצה םלועב תוקמעתהו הביח הקינעה

 "קמב ררושמכ לבקתנ .םינפ ול הריאהו וילע הבבחתה םודאר

 הקיסומל הרומהו ןיחלמה חצינ הילעש .הפי ןזחה לש ותלה

 .ייפמ הברה דמלו הבוטה תונמדזהה תא לצינ .ןיקשמרוד אביקע
 ומוקמ םימעפל אלימ ףאו ,טסילוסכ םג םינש רפסמ הלהקמב רש

 ,ריעב םינוש תויסנכ-יתבב ןויסנל הביתה ינפל רבוע היהו ,ןזחה לש

 -מהל טילחהו .הקיסומל הביחה וב הקמעתנ ךכו .םהה םימיב גוהנכ

 .ועוצקמ התושעלו תונזחב םלתשהלו ךיש

 -עב .ינפ לזמה ול ריאה בושו ,הפוחל סנכנ םירשע ןב

 -תיבמ ןמריש סחנפ עדונה ןזחה לש וסיגל היה ויאושנ בק
 םיעדונה םינזחה לצא ררושמכ לבקתנ .השראוב הקצמולט תסנכה

 עוסנל ןמריש וסיג והצעי ףוסבל .ןמריש סחנפו הטוריס סחנפ

 .בוחטסנ'צמ ןזחה ,םיובנריב רב םהרבא ובר יפמ תונזח דומלל
 ריעל רזח .בוחטסנ'צב תונזחב ותנוהכ תפוקת תא םייסש ,םיובנריב

 "שהו הברה דמל םיובנריב יפמו ,זדולל .אופיא ,עסנ .זדול וירוגמ

 -לתל גאוד היה םיובנריב .ןזחל ךמסוהש דע הדועתלו הרותל םלת

 .תורשימ םהל אצומו וידימ

 ןמזייר םשדלע תסנכה"תיבב ןזחכ רסוודלוג הנמתנ 1922 תנשב

 םש .גיצפיילב ישארה תסנכה"תיבב ןזחכ לבקתנ םשמו .השראוב

 בוזעל ץלאנ הינמרג לע ררוצה תוטלתשה םע .1935 תנש דע ןהיכ

 לודגה תסנכה"תיבב ןזחכ ןמזוה םש .סיראפל רבעו הנידמה תא

 1937 תנשבו ,םיטילפל םישקה םיקוחה וילע וקיעה בושו .ךיריצב

 "ורדה הקירפאל ןזחכ ןמזוה ןודנולב ורוקיבב .סיראפל רוזחל ץלאנ

 ןוצר תעיבשל גרבנזוימ תליהקב ןזחכ ןהכמ אוה הנש 16 הזו .תימ

 .ותליהק ישנא

 דורק םיתעל ףתתשמו .תוברת ןקסעכ םג ליעפ רסוודלוג ןזחה

 .תונוש תוידוהי תויעבב םירמאמב תילגנא"תידיאה תונותעב תוב

 תוכרעהו .תידוהיה הקיסומהו תונזחה לע רפסמ םירמאמ בתכ ןכ
 "ירפסמ דחאב .םיצאנה ינשבכב ופסינש הפוריאב םיעדונ םינזח לע

 המ הליג ,הדנקו הקירמאב םינזחה תדוגא םעטמ ועיפוהש תולבויה



 םהיעגר תא ראיתו השראו וטיגב יצאנה ךסמה ירוחאמ שחרתהש

 .םימסרופמ םיחצנמו םינזח לש םינורחאה

 טילקהו םיטרצנוקב רסוודלוג עיפוה הפוריאב וידודנ תונשב

 רמוש אוהו ,לארשיב ותחפשמ תא רקיב רפסמ םימעפ. ותרמזמ

 .הידירשו םודארל ותקיז לע םג

 יקסנילרב םולש ןזחה

 היהש ,ל'מייח דמלמה יפמ "ירבע, דמל .םודארב 1918-ב דלו

 ,םנמא .סחנפ 'ר דמלמה יפמ םגו ,12 סאגיריצַאפשב "רדח, ול

 דמלש "ירבע,ה לבא ,םימיא וילע הליטה דמלמה דיבש העוצרה

 ,הפי ןזחה לצא ררושמ ןיידע ותויהב .הבר תלעות ול האיבה םלצא

 רמזה יפמ הרמז דמלו ל"וחל אצי .הריפואב רמז תויהל םלח

 -נוקב רוספורפ יפמ הקיסומו ,ינינרדלוו "הלאקס,המ עדונה יקלטיאה

 בקעב .קנארפ סירומ ש"ע הריפואה חצנמו סיראפב ןוירוטברס
 .וידומילב תוערפה ולח הינשה םלועה תמחלמ

 דלישטור ש"ע תסנכה"תיבב ישאר"ןזחל לבקתנ 1948 תנשב

 בשחנ .דבלב היתומא עבראב ראשנ אל ךא ,תונזחב ליחתה .סיראפב

 ךא .יגרוטילה חטשב ונייטצהש .םיטלובה ברעמה"ינזחמ דחאל םויכ

 המבה לע ויתועפוהו ,ידוהידאלה םלועה ברקב םג וינפל ךלוה ומש

 דזתה תקהלו "רוניכ, תלהקמב טסילוסכ עיפומ .בר ןינע תוררועמ

 םיאקיסומה םע הלועפ ףתשמ ,ןייטשלימ ירנה לש וחוצינב תרומ
 הרדנא ,יזאגלא ןואילכ סיראפב הקיסומה םלועב םידוהיה םיחצנמהו
 םייוסמ וק םע תוהדזהל ילבמ .יפנוב ןא'ז ןבגועה ,יצמח וטרבלא ,יול

 דיל םיידיסח םינוגינ םיללכנ ויתוינכתב .תנווגמה תידוהיה הקיסומב

 תוריצי דבלמ ,יזגלאו ךולב .טסיל ,סמהארב ,לדנהו ךב לש תוריצי

 ןיב ןיחבמ וניא "ך"נתה יריש,  עוציבב .םיילארשי םיניחלמ לש
 דוסו.ה לע דומעל דבלבו ,ויניעב הפי לכה .םידרפסו םיזנכשא ירי

 .תודהיה תניגנבש "תידוהיה הד

 .סיראפב ל"נה תסנכה"תיבב ישאר ןזחכ םויה דע ןהכמ

 תידוהיה הקיסומה שיא -- יקסנילרב בקעי

 וצר וירוה .הדימא םידיסח תחפשמל 1913 תנשב םודארב דלו ו
 ,םילילצה םלועל ותודלימ ךשמנ אוה ךא ,תונברלו הרותל וכנחל

 חצנמה יפמ הדמללו ,הקיסומה הדשב לועפל ליחתה עבש ובו

 דע הקיסומה םלועב העידיב לדג .ןיקשמרוד אביקע 'ר ןיחלמהו

 .םינווג-בר יאקיסומל היהש

 דומה דומיל יבלשב תולעל תויורשפאה וספא םודארבש רחאמ

 -ברסנוקל לבקתנ 1930 תנשב .סיראפל דודנ קיחרהל טילחה ,הקיס

 רגור ,רגנלוב הידנ םע דחי דמל םש ,הקיסומל תימואלה הירוט

 םלועב םיעדונ םינמא ,ךולב הרדנאו ןולנ לאונ ,טרביג פיליפ ,סקוד
 רלוד ףלא לש סרפב 1948-ב התכז "ןענכ,, וריצי .תיתפרצה תונמאה

 תידוהי תונמאל זכרמה שארב דמע .תידוהי הקיסומל תורחתב
 ותעד תאו ,תידוהיה הניגנה לש תויפיצפס תויעבב ןיינעתה .תפרצב
 דוע, ןוחריל רשקתנ רקיעבו ,תונותעב םינוש םירמאמב עיבה ןהילע
 ;הקצמולטב תסנכה"תיב ןזח תכירעב השראוב עיפוהש "םינזחה םל
 הקיסומה !םלועמ םיאשונ לע ,וןירמאמ םסריפ ובו ,ןמריש סחנפ
 ."ירדנ לכ, לע ןיינעמ רקחמ םסריפ סיראפמ "ידמס,, ןותעב .ידוהיה

 בתכש המ לכו ,ריעצ יתורפס-יאקיסומ חוכל היה ומצע תוחוכב
 טרפב הכז סיראפב וידומיל קוח םויס ינפל דוע .בל תמושת ררוע
 םעטמ ןרוהנייא דוד לש "םיתמה לוחמ, רישה תמענה דעב ישילשה
 -קמ ח"צרת תנשב סיראפב דסיי .תיאקירפא"םורדה ןוזלדיא-תצובק
 טרצנוקב .ומצע תוריצי ןהבו ,תוידוהי תוריצי העציבש תנמואמ הלה
 ,יקסנילרב לש וחוצינב ,סיראפב ןודנולמ ןייטשדלוג בקעי ןזחה לש
 .וחור ירפ "ונביכשה., ןחלה ,תינכתב ללכנ

 .שודיח הללוח הזב רבכו ,"הניגנ, ירבעה םשב הרתכוה ותלהקמ
 ןיחלמ) קיד רימידאלו ,יסאב טרבורכ םישיא ויה הלהקמה תצעומב
 רוספורפ .הביוט ,רנזייא ,ןירבוד םינזחה ,("םאר הד ירפ דנארג,
 תא םיהדה הלש ןושארה טרצנוקה .סרבילו רברג המלעה ,לנוש
 רעזיראפ,ב ןישריה .א ןזחה) תידוהיהו תיתפרצה תונותעה .םיחכונה
 .תולעפתה יאלמ םירמאמ הלהקמל השידקה ("טנייה

 .ןיחלמכו חצנמכ הקיסומה םלועב יקסנילרב לש ונרק הלע זאמ
 דחי ,ונורשכבו ויתועידיבו ,תובורק םיתעל ותלהקמב עיפומ היה

 ינגראמ םג .סיראפב בחרה רוביצה ביבחל היה ,הזעונה ותסיפת םע

 ,ויתוריצימ םהיתוינכתב לולכל וליחתה םירחא הקיסומ"תוביסמ

 דסנילרב .םייחרזמה תומלוסב תידוהי-תיחרזמה המינה ןהב תטלובש

 וטע-ירפמ םסרפמ אוהו .קהבומ יאקיסומ טסיצילבופ םג בשחנ יק

 | .תידוהיה הניגנה תולאשב

 ןויגלב םחלו ,תפרצ אבצל סייגתה הינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 סיראפל רזח .הקיסומב ותלועפ שדיח רורחישה רחא .יתפרצה

 "תידוהיה הקיסומב הלהקמלו תרומזתל םיטרצנוקל ןוחילב ךישמהו
 .תולחקמ לע חצנמכ םג לעופ .תוינופמיסה ויתודובעב םגו תיממע

 הז ירחא .לסירבב תולהקמו תורומזת לע חצינו היגלבב רקבל ןמזוה
 תובהלתהב לבקתנ םש ,תימורדה הקירפאב םיטרצנוק עסמל ןמזוה

 .תידוהיח היסולכואה ידידלע

 .גרובסנהוי וידר ידיזלע םסרופש זרכימ יפל ,רביח םש ותויהב

 הנש תואמ שולש תאלמל ,"קביר ןאו תינופמיס, םשב הינופמיס

 םיבשייתמה ץולח היהש ,קביר ןאו ן'ז ידנלוהה לש הקירפאל ואובל

 תורומזת ידידלע הנגונו ןושאר סרפב התכז הינופמיסה .וז ץראב
 .תפרצבו ב"הראב תולודג

 ילובה םישיאה דחא תעכ אוה ,סיראפב בשויה ,יקסנילרב בקעי

 .תידוהיה הקיסומה הדשב םיט
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 לודנה שרדמה"תיבב הליפתיילעב

 ןמרוק (השמ) הקשומ 'ר

 רוביצ .שיא םייפלאל םוקמ היה םודארב לודגה שרדמה-תיב

 ,ןכאו .ומשל יואר רוביצדחילשל ךרצנ הזכ לודג 8 |

 -פתמש יפ-לע"ףא ,תרדוסמו האנ הליפתל אוה ףא גאד שרדמה"תיב

 .םקוח םחל איה הליפתהש םייתד םישנא קר ויה וילל

 הקשומל שרדמה-תיבב עובק הליפת"לעב םדק םא עודי אל

 דיקפתב שרדמה-תיבל לבקתנש עודי ןורחאה הז לע לבא ,ןמרוק

 -ארי ןזח לש לבוקמ סופיט היה .(1890) ן"רת תנשב תורימז םיענמ

 ריעה ינב לע לבוקמ היה לכה לעו -- תווצמו הרות רמושו םימש

 הנומאב ודיקפת אלמל לדתשה .םודאר דילי היה : תפסונ הנוכת ללגב

 תא וללכש ,םימודק םינמזמ תונוש ויה אל ותרמזו ותליפת .ןורשכבו

 .תידוהיה "הקנא,ה םע דחי תוקיבדהו תומימחה

 יזכרממ הקוחר התיה ותדלוה ריעו ,תונזחל רפס-תיבב דמל אל

 םירפסב ןייע ,ומצע תוחוכב םלתשה .תיללכהו תידוהיה הקיסומה

 היה לדתשמ .תידיאבו תירבעב ,הקיסומה אשונב ולפיטש םיטעמ

 ןיב םיקד םילדבה שיש עדי .םיבורקה תומוקמב םינזחל ןיזאהל

 תואחסונ ןיבו ,תוצראה יפל ןכו ,םיזנכשאה ברקב חסונל חסונ

 .דחאכ בוטהו ןשיה תגיזמב רחב אוהו ,םידיסחה ברקבש הליפתה

 .הלהקמ ול התיה אל ףאו ,תוריצי רבחמו ןיחלמ היה אל ועבטמ

 ונורשכב .השעמל םהב שמתשהל תעדל ילב ,הניגנ"יוות תצק עדי

 וררועש םינוגינב ונורכז רצוא תא רישעה הריהמה ותטילק חוכבו

 יעדוי וא םינזח םהמ ,תונוש םירעב םידידי ול ויהו ,בל-תמושת

 םילשה אוהו ,חסונ-לשדתומיענ וא םישדח םינוגינ ול וקפיסש ,םיוות

 .ורפשל םינש ךשמב למעו ,ותליפת חסונ תא

 רקיעב הליפתה-לעב לש וחוכ היה םודאר לש שרדמה"תיבב םג

 הקשומ 'ר .תותבשו םילגר שולש ואב םהירחאו ,םיארונה"םימיב

 -לכ ,ףסומ תליפתב םיארונה םימיב הביתה ינפל רבוע היה ןמרוק

 חסונ .הלא םימיב רתויב תועגיימהו תושקה תוליפתה ,הליענו ירדנ

 היהש ,.חוכשל ןיאו .םידגנתמה תא ןה םידיסחה תא ןה קפיס ותליפת

 הפ בינגהל לדתשהש ,תסנכה"תיבב ןזחה לומ ןחבמב דומעל וילע

 -נבילו רצלוז לש םדוסימ "רדסה תונזח, ךותמ תושידח תומיענ םשו

 דינזח. ןיבל ןמרוק הקשומ ןיב רשקה היה המ ,עודי אל .יקסבוד

 לאלצבו רזלב יסינ ,ןטקה םחורי דוחיבו הרודב םיעדונה "שגרה

 -יסומה םחוכ תא לצנל הכז אוה ,םרב .םירחאו (רגניזלוש) רסידוא

 םיקרפ הלא ויה .הליפתה ךשמב םהיתוריצימ םג עימשהלו יאק

 .תסנכה-תיב ןזח םע תורחתב הנוילעה לע התיה םדיש ,םירדהונ

 תודידיב וילא סחייתהלו ולמע דעב ול לומגל ועדי םיללפתמהו

 .דובכ-תאריבו המח
 -שי 'ך ללפתמ היה שרדמה"תיבב םיארונה"םימיב תותירחש

 אלימ הרותב האירקה-לעב דיקפת תא .ב"ושה ,קידיינ קחצי-לאר

 .ןייטשקילג -- .ינש ןינמבו ,לרעמש 'ר םינשה לכ

 סופיטו יאטיל ידוהי ,הק'גסינ םשב רזוע היה ןמרוק ןזחל

 ונחלו ותמיענ .תבש יאצומב הלדבהה לע ךרבל גהונ היהש ,ןיינעמ

 תא רומגל ורהימ םיבר םיללפתמו ,שממ היווח ויעמושל םרג יאטילה

 .ותוא עומשל קיפסהל ידכ "תישילשה הדועס,ה

 הנשש ,םירפסמ .םירשעה תונשב םודארב רטפנ ןמרוק ןזחה

 ירחא .תירחש םג ףסומל ףסונ םיארונה"םימיב ללפתה ותומ ינפל

 םישעמ הזיא, :רמא תועמדמ קונח לוקבו המיבה לע הלע הליפתה

 -פתהש ,יל וריכזיש יאדו !אבה םלועב ינובשח לע ופקזי םיבוט

 וציק יכ שיגרהש .הארנ .."ףסומ םגו תירחש םג הנשה יתלל

 .ומלועל קלתסנ הנש התואב .ןכאו ,בורק

 ב

 ןמרה ןתנוי 'ר
 ןזחה לש ותנקז תעל לודגה שרדמה"תיבב הליפת לעבכ לבקת

 הניגנבו תונזחה תרותב הקומע העידי לעב .םודאר דילי .ןמרוק

 תוחוכב םלתשה לבא .הניגנ-יוותב הברה אצמתה אל .ללכב תידוהיה

 רפשלו ויתועידי תא רישעהל היה לוכיש רבד לכב ןיינע אצמו ומצע

 עדיו םינושה הליפתה-תואחסונ תא ריכה .ולש הליפתה"חסונ תא

 ותליפתו יתרוסמה חסונל ןמאנ היה .הפיהו בוטה תא םהמ רוחבל

 .ובל קמועמ האצי

 דואמ הברע התיה ותליפת םלוא ,הלהקמ התיה אל ןמרה ןזחל

 ,םימשדארי .דובכ-תאריבו הכרעהב ול למג םיללפתמה להקו ןזואל

 ךרד םע הרות, לש ךוניח וינבל ןתנ .תכל עינצמו תודימ לעב

 .םודארב ידוסיה רפסה תיבב תונושארה תורומהמ התיה ותבו "ץרא

 רפוק לארשי 'ר

 לארשי 'ר ומוקמב לבקתנ ןמרה ןתנוי 'ר לש ותריטפ ירח

 התיה הניגנהש החפשמל 1890 תנשב ג'זבולאיבב דלונ .רפוק

 הל רוסמו הניגנ בבוח .םירשעה תונשב םודארל אב .תיביתב הב

 ןרפוסה לוקב ויעמוש לכ תא םיסקה רענ ודועב .ושפנ ימינ לכב

 ,ןגנד-יעדויו הניגנ-יבבוח האלמ הרייע התיה ג'זבולאיב .ולש האנה

 תופיאש אלמ היה לאומש .םיאלפומו םיקהבומ הליפת-ילעב הב ויהו

 םיישקב לקתנ ךא ,הקיסומה םלועב ודיתעל רשקב תומולחו

 דח תרמיזמ הברה גופסל חילצה ,םוקמ לכמ .םייביטקיבוא

 ילאקיסומ היהש םושמו ,תובורקה םירעבו וריעב ורבעש םינ

 עירכה ,יתרוסמה חסונבו הקיסומבש תרוסמל ןמאנ הז םעו דואמ

 הניגנז-יות עדי אלש ,ןייצל ןיינעמו .ןשיה דצל ףכה תא דימת

 .השעמל

 רמז ואשעש האנ יריל רונט לביק םירוענה לוק יפוליח םע

 םג שרדמה-תיבב שמתשהל ליחתה .אלפומ הליפת"לעב ,בבלנ

 .םיללפתמה ידלי רקיעב ופתתשה הבש ,להקה ןובשח לע הלהקמב

 תושדחה תומיענב לחב אל הז םעו ,יתרוסמה חסונה דיסח היה

 תא ןהל תוושלו תוליפתב תושידחה תוניגנמה תא הפי בלשל עדיו

 ירפמ ףיסוהל ילב ,הניגנב שדחמ היה ועבטמ .תיתרוסמה הרוצה

 שדח תכלדריש םעפ :ןוחילהו הריציה דוסב סנכנ אל יכ ,וחור

 הטלק ונזא ."ןודא לא,ל הריפוא לש ביטומ םעפו "ידוד הכל,ל

 שובל הל תתל עדיו ,העמשש המיענו הניגנ לכ קזבה תוריהמב

 איבמ היה ברעהו םחה ולוקב .ןחו קרב הל ףיסוהלו השטלל ,יתרוסמ

 .שפנה תוכפתשהלו תושגרתהל להקה תא דימת

 ול הרזע ,וינב םג הכותבו ,ודצל הדמעש םידליה תלהקמ

 דונמ יעוצקמ חצנמכ הכירדהל עדי אוהו ,הליפתה רופישל הברהב

 -תיב יאבל הלודג היווחל התיה םידליה תופתתשהב הליפת לכו ,הס

 .שגרה תונזחל יפוי ףיסוהל םעונ-לקמל ול התיה הלהקמה .שרדמה

 תויונמדזהב .דבלב שרדמה"תיבב ודיקפתב קפתסה אל אוה

 .תיללכ תידוהי הרישו תונזח יקרפמ םיטרצנוק עימשהל גהנ תונוש

 לש ןושארה רנה תקלדהל ריעה תווצק לכמ םינומח ךשמ דוחיב

 יכ ,םישנה ול וגה תדחוימ הביח .הלהקמה תופתתשהב ,הכונח

 .הבורמ חור"תחנ ןהל המרג םיארונה"םימיב ותליפת

 ןזח היה ויחא .תונזחב הובג בלשל ולע ותחפשמ ינבמ המכ

 ויגבל ףא .הילגנאב תיתדה תודהיה יגוחב תוישיא .ןודנולב עדונ

 אב .בובלב ןוירוטברסנוקב דמל םהמ דחאו ,ילאקיסומ ךוניח ןתנ

 הפסנ .הוולשבו דובכב םודארב וייח תא יחו .תונזחה ייחב וקופיס לע

 ותחפשמ ינב בור םע האושב
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 םירומו םידמלמ

 לארשעי ירלילכ הרות יציברמ

 דיקפת ,רחא ידוהי בושי לכבכ ,םודארב אלימ םידמלמה דמע

 חפוקמ די-חולשמ הז היה .םינוש םיליגב םידימלתל הארוהה

 רוביצה לש הנוכנ הכרעהב וילעב תא הכיז אלש ,רתויב לצונמו

 ןעמ טקיטעפשרַאפ ןלענק ןוא ןבראטש, :שידייב םגתפה רמאמכ)

 לע םשפנ ירמ וכפשש םידמלמ םייוצמ ויהש אלפיי אלו .("טשינ

 ישונאה דוסיה תא ולדיגו וחפיטש םה םה םלוא ,םהידימלת ישאר

 הזמ הז םינוש ויה םידמלמה .תידיסחהו תינרותה םודאר לש

 דומלל םנורשכבו תויגוגדפה םהיתועידיב :תויכוניחה םהיתונוכתב

 ישנאו םידיסח ,םילודג םימכח ידימלת םהיניב ו"ה ,ךדיאמ .דמללו

 טהמ .ךוניחלו הארוהל שפנבש הקיז ךותמ תודמלמל ונפש ,השעמ

 יקידצש םהמו ,ארובה תדובעלו הרותל רתוי םיבורק תויהל וצרש

 הז דיקפת םהילע וליטה ,םידיסחה לש םהיתובר ,םינושה תודיסחה

 תוליעומ תונוכת םהב ואצמו םביט לע ודמעש ירחא ,תוחילשכ

 .לארשי ידליל הרות יציברמכ

 תורוד ינש ינפלמ םודארב דומילה יכרד
 (גרבנטור השמ 'ר יפמ ץנירג ר"ד םשר)

 םש .יקדרד דמלמ לצא ךוניח לש ודומיל תליחת היה ליגרכ

 -- "ןגס,ה .שמוח לש םידומיל תישארב םייסמו ב"אב ליחתמ היה

 .התיבה םכילומו רזוחו תיבה ןמ םידליה תא איבמ היה ,"רעפלעב,ה

 -- םידליה תא איבמ אוה היה תדלוי לש "עמש תאירק,, התיה םאו

 םילבקמ ,"ש"ק,, דחא לוקב םהיפ םיחצופ םהו תדלויל -- לודג להק

 .םמא תיבל םירשואמ םירזוחו םיקתממ

 םיליחתמ ויה .ארמג לש ,רחא דמלמל ורבע ,הזכ רדח ומייס

 ,ןטק רודיס ןימכ היושע ,הנטק תרבחמ ןימכ הז היה ."בוט חקל,ב

 ןיזחוא םינש, ארמג דחא קרפו "אעיצמ אבב, לש הנשמ הב היהו

 עובשה תשרפ ,שמוח םש םידמול ויה .י"שר שוריפ םע "תילטב

 ויה אלו טעומ דומילה היה הליחתב ."בוט חקל,ה ךותמ ,ארמגו

 -- םידמול ויה הז דבלמ .םייתש וא תחא השרפ ידכ אלא ןיקיפסמ
 .תובא יקרפ םג -- תותבשב דוחיב

 תיבל ונממו ,שממ ארמג דמלמל םירבוע ויה הזכ דמלממ

 -סוא ויה הלא .םילודגל םידחוימ ארמג ידמלמ ויה .הבישילו שרדמה

 םידחוימ שרדמ יתבכ .םהינפל "רועש. םידמלמו םילודג םירענ םיפ

 תיב דוחיב לבא ,ריעבש שרדמה יתב לכ ושמיש םייאמצע םידומלל

 תובישיל ועסנש םירוחב םג ויה .אשידק ארבחה לשו ןד לש ושרדמ
 .תורחאו ה'זמולל ,קסירבל ,תויאטילה

 ליגרכ םיפסאתמ ויה ךעלביטשב .הרותל םירועש םג םימייק ויה

 םידמולו הליפתה תליחת ינפל 7"ב תירחשב תבשבו ,תותבש ילילב

 -כומה םינבה ןיבמ םהל םירחוב ויה ריעב םירישע םידוהי ."רועש,

 םג ויה .סרפ לבקל תנמ לע אלש םתא םידמלמו םיבשויו םירש

 םיריעצה םהינתח לע םיפוכ ויה םירישע םיתב ילעבש םיבר םירקמ

 'ו לשמ ךרד .השע ךכ .קהבומ םכח דימלת יפמ דומללו בשיל

 וילע הפכש ,הריכבה ותב חקול רישעה ונתחב רגנימיוב שילאוי

 ,ןילבול לש ד"בא תויהל כ"חא דיתע היהש ימ יפמ הרות דומלל

 .םודאר דילי ,םיובנשריק-ארזע רזעלא יר

 רוחב לכ טעמכ דמל .הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש םימיב

 וציצהש םירוחב ,זא רבכ ,םודארב ויה םימייק לבא ,שרדמה תיבב

 הל'השמ לש ונב וא ,'ץיטאימס השמ :ןוגכ) םיליכשמ יאצח ,ועגפנו

 יתבב םידמול ויהש שממ רדג יצרופ םג ויה לבא .(םירחאו סי'צאב

 -בש הטיסרבינואב ודמל (הטילמ אב) רילומ לש וינב .םייוג לש רפס

 לש הבולדנה הלוקש) ריעבש םיינוכיתה רפסה יתב ינשב .גרוברטפ

 ודמל .םידוהי םירוחב המכ םג ואצמנ (תוכלמה לש ס"היבבו ץנרול

 טסרופמה גולוליפה גרבנייוו קחצי -- גרבנייוו לאומש לש וינב םש

 יהצינכשוו,ב הצרמ ,תוישבחה תונושלבו תוימש תונושלב דוחיב)

 .היסורב םימליא-םישרחל רפס תיבב רוספורפ ,י'זוא ויחאו ,(השראוב

 וינב םגו רליטש לאינד ד"וע לש וינב ,ןאמרקב לש וינב םש ודמל ןכ

 ,ןיוול ןושרג ,(כ"חא דמתשנ םהמ דחא) רפייא בקעי לש ,רשנא לש

 -ריפש םיניינעמה "ויתונורכז,ב דוחיב) כ"חא עודיה רפוסהו אפורה

 ר"ד םיאפורה ,(רלדא לאומש לש ונתח ,"טנייה,ב הליחת םמס

 .םירחאו (לארשיב תעכ) םרוורלק ,ןייטשלקניפ ,רפמופ

 דומלת,, יתב ינש םג םימי םתוא ומייקתנ םייטרפ םירדח דבלמ

 הליהקה ןמ םילבקמ ויהש ,רקיעב םיינע םידליל .םידחוימ "הרות

 רטסרפ יכדרמ ידי-לע דחאה דסונ םיינשה ןיבמ .השבלהו הלענה םג

 הבוס יל הרש :ריעב תוינבדנ םישנ יתש ונקש תיבב ןכוש כ"חאו

 לש אתבסה) ןמיינ לדניירבו .(ןרוהנייא דוד ררושמה היה הנתח)

 לע ןעשנ היהו ("לארשי תדוגא, םעטמ םייסב ריצ ,גרבצנימ לבייל

 וב ודמל .םידיחי לש תועובק תובדנ לעו הליהקה ,היריעה תבציק

 .הצינילג בוחרב היה ינש הרות דומלת .דימלת 1007מ הלעמל

 ,תירבעל םידמלמה ויה ,שממ שדוק ידומילל םידמלמה דבלמ

 םיבבחמ לבא ,הרומחכ הלק הרות ירמוש ,ןקז ילעב םידוהי םהיניב

 לע .הקודקד לע םידוקש ויה .רבע תפש תביח לע םשפנ םינתונ ףאו

 אטבמב ללכ ךרדב ודמיל ."םיבר תב רעש,ב המוסרפ לעו התביתכ

 םילבוקמה םירפסה ויה םהב ודמילש םירפסה לבא ,לבוקמה יזנכשאה

 תירבעה תורפסה לש הזורפבו הרישב ,הנידמב תירבעל רפסייתבב

 םתעידי .(םויה ,הריפצה) זא האציש תירבעה תונותעבו השדחה

 ויה ןיידע .דואמ הלודג ליגרכ התיה ,וללה םידמלמה לש תירבעב

 -לתבו ך"נתב םינדמל םג ויהו הקיתעה תורפסב םתודלימ םישרושמ

 ותעידי התיה םהיפמ דמלש דימלת .םייתרוסמה םישרפמבו דומ

 תויסנמיגב ודמלש םידימלתמ הברה תישרשו הברה הלודג תירבעב

 .השדחה תורפסה תא אלא וריכה אל םמצעבש םירומ יפמ תוירבעה

 ,טנמאיד םולש 'ר :לכ"םדוק ויה הז ןיממ הלוגס ישנא ןיב

 .ןייטשנרוב ףסוי לאיחי 'ר ,לקנרפ לארשי לש הלכשהה ךרד ךישממ

 .םירחאו ןמולב ריאמ השטיא 'ר

 םרכזל םשו די
 (ןמטכיר לבייל דביעו טקיל)

 לע םיטרפ ץראב ונריעינב ינקזו ידירשמ טקלל ונלדתשה
 המישרהש קפס ןיא .האושל דעו 197ה האמה ףוסמ םודארב םידמלמ

 םהלש "םירדח,ב ונקיהש םידמלמ הברה דוע הב םירסחו האלמ הניא

 ראשנ אלש רחאמ ,טועימה לע תוחפל ךרבנ ,לבא .םידימלתל תעד

 .הליהקה יסקנפמ רכז לכ

 תא וחפיטש ,םודארב םידמלמל הבצמ תאזה המישרה אהת

 .היתופוקת לכב הליהקה תא ווילו ונידלי תמשנב תידוהיה תלחגה
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 םינדמלה ילודגמ 1 ילַאמ בוחרב רג .ס'הידבוע ה'לבייל

 עוקש היהו עבטמ תרוצ עדי אל .ויתוכילה לכב םתו וינע .ריעבש

 .תוימורת תודימ לעב .ארובה תדובעו הרותה דומילב הלילו םמוי

 -לעב .וקלחב דימת חמש לבא ,לדו ינע .דובכ הרמא הלוכש תוישיא

 .ותליפתבש תוקבדבו שגרב םיארונה םימיב ויעמוש ביהלהש הליפת

 םבלל סינכהו .םיקידצו םידיסח לע םירופיס וידימלתל רפסל בהא

 .הנושארה םלועה תמחלמב רטפנ .תובוט תודימו םימש תארי

 ילאמ, לש התיבב ,33 לעָאוו בוחרב רג .ןייטשנרוב רב יטומ

 הנטק הרייעמ םודארל אב .8 הנליטַאז בוחרב כ"חאו ,"ןירעקנעש יד

 ליכשמ .תובשחמ"לעבו ןירואדרב .דגנתמו לודג ןדמל .הביבסבש

 ותמגוד חוכב םהילע עיפשהו וידימלת שפנ תא עדי .קודקדב יקבו

 -תיבל אב היה תבש לכ םלוא ,ויניע והכ וימי ףוסב .תישיאה

 ...תואיגשב ארוק הרטפהה לעב ןיא םא בישקהל ידכ לודגה שרדמה

 .הנושארה םלועה תמחלמב רטפנ

 -לעוועג עיינ יד ןיא) לעֶאוו בוחרב רג .ןייטשנרוב הנוי בקעי

 יקמעמל רתח .תכל עינצמו וינע .םכח דימלתו גלפומ ןדמל .(רעב

 היה םרפסמו ,ותציחמבש םידימלתל .דליה שפנל רדחו הרותה

 .תודיסחה תנבהלו םדאה תניבל ,הרותה תמכחל ןייעמ היה ,2

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל רטפנ

 .דנלטוש ךלמ לש ותיבב ,2 וטסַאימדורטס בוחרב רג .יףסוי םיס,

 .תוקונית ידמלמ תרובחבש יראה .םידלי 60--50 ודמל "ורדח,ב

 וירופיסו וירבסה תא .הדגא ?רופיס םהל רפסל בהאו וידימלתב טלש

 .1908 תנשב רטפנ .ולוק ילוסלסב הוולמ היה

 י"שר-שמוח דמלמ .5 יקסבוקרק"רורטס בוחרב רג .ץכ רתלא ןתנ
 דליה שפנ תא עדי .תודימ לעבו ןתוונע .הרות עדויו דיסח .ארמגו
 תמחלמ ינפל רטפנ .ותוריסמבו ותוטשפב וידימלת לע עיפשהו

 .הנושארה םלועה

 דע י"שרדשמוח דמלמ .קניר בוחרב רג .(ןמסוק) רבונזק לשרה
 תמחלמ ירחא רטפנ .בהלנ דיסחו תודימ לעב .ותוחילשל רוסמ .ארמג

 .הנושארה םלועה

 לעב .הינטי'ז דיל הנדורב בוחרב היה "ורדח, | .ידמלמ חרזי,
 רידחהו ותכאלמ תא בהא .תעמשמ שרודו ףיקת .ך"נתב יקבו קודקד

 דמיל וימי ףוסב .לארשי םעלו םירפסה רפסל הבהאה תא וידימלתב

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל רטפנ .הרות דומלתב

 2 הנלבדופ בוחרב "רדח, ול היה .(ץלַאמ) רבו'צבולג ףסוי
 לעב .םילודגלו םינטקל ףירח דמלמ .('זולומ ה'לעיש לש ותיבב)

 ןרקעל לדתשמ היהו ,תונלשרהו תונלצעה תא אנש .קזח יפוא

 .תוגקיידלו תוצירחל ,תעמשמלו רדסל םייפא תא לשחלו וידימלתמ

 ורוא גחו תבש תומיב .ולש םירוענה תבושמו דליה שפנ תא עדי

 .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא רטפנ .וילע ךוסנ היה בר ןחו ,וינפ

 יד ילָאמ, לש התיבב סַאגילושב רג ."דמלמ קחצי םהרבא,
 ודמל ולש "רדח.ב .ריעב יקדרד ידמלמ ינושארמ ."ןירעקנעש

 רקוב לכ ואיבהש "סרעפלעב, ינש ול ויהו םידלי 1007מ הלעמל

 ,יממע ידוהי .שממ תוטורפ חקל דומיל רכשכ .רדחל םילצעה תא

 דחוימ ןורשכב ןייטצה .ודיקפתל רוסמ .לארשי בההאו הרות בהוא

 תוא ףרצלו ,ויוטיב יפל ,תושודקה תויתואה תא ,ב"א"ה תא תונקהל
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 אל .ללפתהל ועדיש ידכ 5-4 ינב ןבר תיב לש תוקוניתל תואל
 ,207ה האמה תלחתהו 197ה האמה ףוסב ,םודארב דלי טעמכ היה

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל רטפנ .וידומיל תא ולצא ליחתה אלש

 בוחרב כ"חאו 18 לעַאוו בוחרב רג ,(גרבצרווש)  דמלמ לרמש
 המכו םירשע ודמל "רדח.ב .ארמגו י"שרדשמוח דמלמ .12 רנילבול

 לא אבחנו וינע .תובא יקרפ םג םדמיל ץיק תותבשב .םידימלת

 הלע ןויצ בבוחכ .הרות עדויו בהלנ דיסח .םיחרוא סינכמ .םילכה

 .ביבא-לתב רטפנו הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ותשא םע הצרא

 בוחרב "רדח,. ול היהו 32 לעָאוו בוחרב רג .טלבנירג רודגיבא
 לכ אל .םידימלת 10 דע תופסותו ארמג דמיל .6 יקסבוקילראווש

 -תמו םיבוט םידימלת ול רחב ומצעב הוידימלתמ תויהל הכז דחא

 ,םחומב הרות סינכהל תוקודבו תודחוימ תוטיש ול ויה .םידימ

 רוג ידיסחמ .תודימ לעבו םכח דימלת .דואמ והובהא וידימלתו

 תמחלמ ירחא רטפנ .תובר םינש ךשמב "לביטש,ב יאבגו םיבושחה

 .הנושארה םלועה

 דמיל .25 לעָאוו בוחרב רג ."רעקעבכעקעל,, לאיחי ריאמ
 םיבוטה םידמלמהמ .םידימלת 25-ל ארמג תלחתה דע י'"שרזשמוח

 דחוימ ןורשכב ןייטצה .םעונ-לקמב ותכאלמ תא השע .םירוסמהו

 .תוירבל ךר .תושקה י"שר תויתוא תא 7 .6 ,5 ינב םידליל תונקהל

 .האושה ינפל רטפנ .םידבכנה הצבורטסוא ידיסחמ

 "ורדח,ב .י"שרו שמוח ,ב"'א דמיל .סאגזלושב רג .ןמרבוה לטומ
 .תוריסמב השמ תרות םהב ץיברה .םיינע םידלי ללכ ךרדב ודמל

 -רוא תסנכה תווצמ םייק .תלוזה םע דסחו הקדצ השע .עונצו וינע

 .תבשל תבשמ "םיבורח בק,ב קפתסהו לדו ינע .םילוח רוקיבו םיח

 רטפנ .םוי לכ םיליהת תרימאב ינחורה וקופיס אצמש םת ידוהי

 .האושה ינפל

 ךכ"רחאו 17 סאג"-לוש בוחרב רג .(גרבנגייווצ) רבוליפ לשרה
 םיללפתמ ויה ותיבב) ,בולקוס ידיסח יבושחמ .4 קניר בוחרב

 לעבו הרות עדוי .ןייוצמ הליפת לעבו ,(בוקולו בולוקוס ידיסח

 בוהא היהו ארמג דמיל .ותוינוציחב רדהמו תוכילה םיענ ,תודימ

 .ג"ג ליגב 1925 תנשב רטפנ :וידימלת לע

 ,ך"נתל דמלמ .13 הבורשוק בוחרב רג .רקוצ ילא םהרבא
 לע בוהא היהו ך"נתלו תירבעל םירועש םייק .תודימ לעבו ליכשמ

 -תחמב תינלופ) תיסורבו תינלופב הביתכ ולצא ודמל ןכ .וידימלת

 .ח"פרתב םיעבש ליגל ךומס רטפנ .םכח דימלת .(תר

 דע "רדח.ב קיזחה .24 סאג"ריצאפש בוחרב רג .בילטוג ילא
 וידימלת .תוניי רחוסל היה ךכ-רחא .הנושארה םלועה תמחלמ

 הביתכ ולצא ודמל םגו שדוק ידומיל הרוה .ץרא-ךרד וילא ושחר

 -ילה םיענ .הרות עדויו םיבושחה רוג ידיסחמ .תיסורבו תינלופב

 .םירשעה תונשב רטפנ .תוכ

 תירבעל יטרפ דמלמ .טנמאיד לשה לש ונב ,טנמאיד םולש
 ךירדמו ךנחמכ ןייטצה .ריעב םיליכשמהמ ,םירגובמו םידליל ך"נתלו

 -לעב .הביתכ"ירישכמו םירפס"תונח לעב םג היה .ך"נתה ידומילב

 ליעפ ינויצ .תובר םינש ךשמב לודגה תסנכה תיבב עודי ארוק

 לכו .ןיקשיסוא לש ודוסימ י"אה"יאסידואה דעוה השרומ ,רוסמו

 .ך"נתב תואצרה םיימואלו םיינויצ םיגוחב אשנ םירהצה ירחא תבש

 .תוכילה םיענו הרות עדוי .םיילאיצוס תודסומב םירוסמה םינקסעהמ

 .םירשעה תונשב רטפנ



 תמחלמב םודארל שטלירד הרייעמ אב .ןמולב ריאמ השטיא
 .3 ץשונלוו בוחרב רג .הטילב המ-ןמז ההש לבא ,הנושארה םלועה

 ותטופק ,לשורמ וכוליה .תוינוציח לע ותעד ןתונ וניאש ןלטב ידוהי
 לע תוחידב תוכלהתמ ויה ריעב .ללבודמ םוחשה ונקזו החורס

 וטמשו וידימלת וב וטיש ,בתכו בשי םעפש וילע ורמא .ורוזיפ

 וניאו בתוכו ךישממ ריאמ השטיא 'ר היהו .ןחלושה תא ודי תחתמ

 .לארשי תודלותבו הקודקדו תירבע תעידיב גלפומ ..שחרתמב שח

 רובידה, תאו "ירבעה ןונגסה, תא השראומ יקסנירק םסריפשכ

 יקסנירק ול הדוה .תרוקיב ירבד ריאמ השטיא 'ר ול חלש ,"ירבעה

 היה בביחש רחא עוצקמ ..סנל רבדה היהו ויפ לע םירבדה ןקיתו
 -רופב ,יגולונורכ רפס וידימלת תלעותל םסריפ .היגולונורכ יניינע

 רטלא יכדרמ 'ר דע ןושארה םדאמ לארשי תודלותב ,ןטק טאמ

 יפלכ הטילבה יאל םג םא ,תונמאל הבר הקיז ול התיה .(רוגמ יברה)

 םילכ ,תיב"ףלא ירויצ ,תירבעה תארוה ךרוצל ,רייצמ היה .ץוח

 .הבר תינכט העידיב ןייע ביהרמ יטנמנרוא טושיק םייושע םיצפחו

 ואצי -- םינושה םיראבאליסה וא שדקמה ילכ ירויצ -- ויתונוילגל

 ,תודיח ידידלע דמלל וב התיה תרחא תיגוגדפ היטנ .ריעב ןיטינומ

 תונושלב העידי ול התיה .רפסב ןסיפדה םגו ומצעב רביח ןבורש

 -ורב) תימלועה הירוטסיהה סלטא .תיסורבו תינמרגב דוחיבו זעול

 ליאשמ היהש ,(1912 גרוברטפ) ואנרוט .נ .נ ןוראבה לש (תיס

 היעמוש בלב הז דומיל תביח וררועש םירבדה ןמ היה ,דימלתל

 הרבע תירבעל ותביח .לוק תמרה אלל ףא ,שער אלל וכרד השע

 .(ץנירג .י ר"ד יפל) .האושה ינפל רטפנ .וחקל יעמושל

 "רדח, לעב .(ררל לאיחי ריאמ לש ונתח) .סלגנירג ל'חספ
 םירענ דמיל .ס'לרב"הקבר-לדניירפ לש התיבב 25 לעֶאוו בוחרב

 היהו הזמ רבעמ והתאשנ ושפנ לבא ,תופסותו ארמג הווצמדרב ליגב

 ואובב היה דואמ ריעצ םדא .רקחמבו עדמב חישל דואמ בבחמ

 ,רומוה ןח אלמ ,חקופמ .הלכשהו תעד אלמ ךא ,בוליפמ םודארל

 תמחלמ ינפלש םימיב התיה בוליפ .תוכילה םיענו םינפ ריבסמ

 ןומראבש ןוינכטב ההובג תינכט הארוה לש םוקמ ,הנושארה םלועה

 ימ לכל דמלל םידוקש ויה םייסורה םידימלתהו ,יקסירוטראשט

 םע תוינוציח תועידי םהיפמ ל'חספ 'ר םג דמל ךכו .הוואתנש

 ירפסו ארמגה לע םג דוקש היה ןמז ותוא לבא ,הירטלהכוב תעידי

 .םייניבה ימימ היפוסוליפה

 .5 (אלקעיפ) הקסנידרנוב בוחרב רג .עקנאריפ הילבייפ
 .ריעב םינייוצמה םידמלמהמ היהו ארמג דמיל .ןתוונעו לודג ןדמל

 ורעצ אשנו ןויבאו ינע .לילד םדמדא ןקנקז לעב ,םונצ ,לד ידוהי

 םסרופמ היה .וידימלת לע וליפא ,םדא לע קעצ אל םלועמ .הימודב

 -ילבו םויב שאר דבוכב ותכאלמ השוע היה .ותונדמלו ותוניצר לע

 שואי רחאלש הלק קוחצ תב .רנה רואל וא טפנה תיששע רואל ,הל

 הניאש הבישי בשוי יאוהו ,םיקדה ויפ יחתפ לע רידת תפחרמ החתיה

 .ארמגה לע הדיקשה תביח וידימלת בלב סינכהל חרוטו תקסופ

 םלועל ואב םה .םיגלפומ הרות ינבכ ומסרפתנ ,לארשיו הימרי .וינב

 רוע ואצמ ישוקבו ,םיקידצ יתב ןברוחו םימוחת שוטשט לש םימיב

 המשלש ,תודהיב הטיעבו תוכפהמו תומחלממ םומה ץוח"םלועב םמל

 ןתחתנ ,םינפ תרדה לעבו עונצ ,רוכבה ןבה .םהירוענ ושידקה

 היה ,ןדמלכ שרדמה תיב יגוחב םסרופמ ,לארשי ,ינשה ןבה .שרגתנו

 גוז ישוקב האצמ ,הפי אל הרענ ,תרגובה ותב .הברה םינש קוור

 "ראוואנ תבישי דימלת םע -- הברה םינש רחאל הז םגו -- הנושמ

 'ר .הרזומה ותודיסח לע ריעב תוירבה יפב החישל היהש ,קיד

 םטעפ ףא ונממ הנהנ אל לבא גרבנטסק ברהל ברוקמ היה ה'לבייפ
 .(ץנירג .י ר"ד) .האושה ינפל רטפנ

 .הקסנידרגרב 'חרב כ'או סַאג-לושב רג .(ןמברפ) רבונאזאק ילא
 ,להוא בשויו םת שיא .תעדו ןח קיפמ .םינפ תרדה לעב ידוהי
 -- פ"עב הנשמ ירדס השש עדיש וילע ורמא -- הרותב לודג גלפומ

 .תוקבד בורמ הלעמל ויניע אשנ אל ,עונצו וינע .האריב גלפומו

 טךיסח ןיב דואמ דבוכמ היה .בר לאכ תולאשב וילא םיאב ויה
 ,העונצה ותרידב םהלש לביטשה היה תונורחאה םינשב .ןיזדַאר
 תעיקת ינפל אשנש תוכרבהו עקות-לעב היה .הצחמל תעעורמה

 שאר שמיש תובר םינש .הקומעה םתוניצרב ויה םיעזעזמ ,רפוש
 .האושה ינפל רטפנ .ריעב הבישיה

 -לע ,רימזוקמ םודארל אב .(קינ'זַאל ףסוי :ויוניכ) רימזוק ףסוי
 .התיבש הב ול הנקו הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ,הלסיווה די
 29 לעָאוו בוחרב ךכ-רחא ,5 הקסבוקרק"ורטס בוחרב הליחת רג
 תוצובק שמח ול ויה .5  (הלקעיפ) הקסנידרנרב בוחרב ףוסבלו
 הכז דחא לכ אלו ,ןייוצמ דמלמ .םישרפמו ס"ש םדמילש םידימלת
 ןדמל .ריעב "םיפיה םידוהיה, ינב תא דמיל .וידימלתמ תויהל
 ויתוכילה לכב םתו וינע .םיבושחה בוקולו קצוק ידיסחמ .גלפומ
 ותשא התיה ץיקה תומיב .הלודג תולדב ויה וייח ךרד לכו ותריד
 םהיתוריפ םישביימ ,םינג ירפ םירכוש ויה :הסנרפב ומע תעייסמ
 תרגוב הכנ תב ול התיה .םינפ רבסב םיחרוא סינכמ .םירכומו
 דובכ ול השענ ,האושה ינפל ,רטפנשכ .הפיללעב שמוח העדיש
 .(ץנירג .י ר"ד) .ודיפסה גרבנטסק ברהו שרדמה תיבל והוסינכה : לודג

 29 לעָאוו בוחרב היה ולש "רדח,ה .ץישבייא ריאמ יכדרמ

 המלש לש ותיבב ,5 הינטי'ז בוחרב ךכדרחאו ,טאווכ לש ותיבב

 .תופסותו ארמג דמילו םישולשה תונש דע תונדמלב קסע .רבוונדיז
 םיבושחה רדנסכלא ידיסחמ .תורוע רחוסל היה םישולשה תונשב

 .האושה ינפל רטפנ .תודימדלעבו ןדמל ."לביטש,ב הליפת"לעבו

 .רפוק לטומ לש ותיבב ,17 קניר בוחרב רג ."דמלמ החמש,
 רטפנ .ארמגו י"שר .שמוח דמיל .תוימורת תודימ לעבו דיסח ,ןדמל

 .האושה ינפל

 .(ןייטשנרוב הנוי בקעי דמלמה לש ונב) ס'הנוי בקעי םהרבא
 "ריצאפש בוחרב ףוסבלו "רעבלעוועג עיינ,ב הליחת "רדח, לעב
 ןתוונע ,הרות-ןב .ותחפשמב תודמלמה תרוסמב ךישמה .12 סאג
 "ימלת תא ףסאמ היה תבשב .איטמקרפב וימי בור קסע .שפנ"ןידעו
 .םודאר ישודק לע הדגא ירופיס ןכ םג רפסמו ,תובא יקרפל ויד
 .האושה ינפל רטפנ

 דמלמ .13 לעֶאוו בוחרב רג .רפוס השמ לש ונב .טחוש רזעילא
 הרות עדוי .ארמגו י"שר ,שמוחל הווצמדרב ליגב םירוחבל יטרפ

 ללתב ימצע דומילל הרשכהו הכרדה ונממ ולביק וידימלת .ך"'נתו

 .האושה ינפל רטפנ .דומ

 רעש הרוה ."ךאלמ ל'ריאמ, לש ונתח .ןייטשנרוב ףסוי לאיחי
 לעבו הרותדןב | .המזיו ץרמ לעב .תירבעו ך"נתל םייטרפ םיר
 .האושה ינפל רטפנ .ןמיינ ןתנ לש ותיבב 12 קניה בוחרב רג .תודימ



 ,ןדמל .רימזוק ףסוי עודיה דמלמה לש ונתח .קי'צנופ המלש

 -סירטלבו האירק ירפס -- רפס בהואו םייח בהוא .םיער שיאו חקיפ

 -גנוהל תובשהל חילצה .יסור לייחכ תריש המחלמה תונשב .הקיט

 למעו ,סעכ ידב ולרוג היה רזחשכ לבא ,ותיבל רוזחל הוויקו היר

 -שמוח דמלמ היה תמייוסמ הפוקת .ויתונבו וינב לדגלו סנרפל

 "רדח, חתפ כ"חא .28 לעָאוו בוחרב הרות דומלתב ארמגו י"שר

 -רנרב בוחרב ףוסבלו (יקסלאיב קחצי לש ותיבב) 3 קניר בוחרב

 .(ץנירג ר"ד יפל) .האושה ינפל רטפנ .5 הקסניד

 .ןמטכיר ףלַאוו ריאמ לש ותיבב 7 הנליטאז 'חרב רג .לבונק םוחנ
 ,לדו ינע .דיסחו םכח דימלת .תופסותו ארמגל םייטרפ םירועש הרוה

 .האושב הפסנ .תודימ לעבו ןתוונע .וקלחב דימת חמש לבא

 2 וטסאימדווטס בוחרב לודג "רדח, לעב היה .ןומניצ שיבא

 .ארובה תדובעבו הרותב ולוכ עוקש .(דנלטוש ךלמ לש ותיבב)

 .האושב הפסנ .םהיתודגאו םידיסחה ירופיסמ וידימלתל רפסל בהא

 .4 הקסבוקרק-ורטס בוחרב "רדח, לעב היה .הרדמש םהרבא

 .האושב הפסנ .ליעומ דמלמו הרות עדוי .י"שרזשמוח דמיל

 "רדח, לעב .("רעקסיבעלכ השמ,, :ויוניכ) יקסבובילכ השמ
 וידימלת ."עציניד יד הנח, לש התיבב ,הקסבוקילרַאווש בוחרב לודג

 -לתה תא ךניח .הקזח דיו ףיקת יפוא לעב .ונממ דחפ םיאלמ ויה

 דומיל לועב אשנ עובשה תומי לכ .תונקיידלו תוצירחל םידימ

 ."הרתיה המשנ,ה וב הרבג תבשב םלוא .םייחה תוגאדו הרותה

 .האושב הפסנ

 -שמוח דמלמ .17 סאג-לוש בוחרב רג ,יהל'השרה רעלעג רעד,

 .תכל עינצמו דיסח ,הרות בהוא .ותוחילשל רוסמו ,ארמג דע י'שר

 .59 לעָאוו בוחרב "רדח, לעב היה .('ץוקר) רקיטישפ ריאמ

 -משמלו רדסל וידימלת תא ךניח .ארמג תלחתהו י'שר-שמוח דמיל

 .ןתוונעו הרות עדוי .םעונרלקמב גהנ .תע

 -שמוח דמיל .19 הקסבשירקס בוחרב "רדח, לעב .לאיחי רנרל
 תוכילה םיענו הרות עדוי .י"שר

 ינבל דעוימ היהש סאג-ריצַאפש בוחרב יגרדומ רדח לעב .ץנרמופ

 -שמוח דמיל .יסחי ןפואב הובג ובש דומילה-רכשו ינוניבה דמעמה

 .תוכילה םיענו תוברת שיא .םיינוליח תועוצקמ םגו תירבע ,י"שר

 יד יִלַאמ, תיבב "רדח. לעב היה .ןייטשולב ףלוו יכדרמ
 ללכ ךרדב ,םידימלת 20-ל ארמג דמלמ .33 לעָאוו בוחרב ."ןירעקנעש

 הרומ קיסעהו תונוטלשה חוקיפב היה "ורדח,, .םידבכנ םידוהי יתבמ

 .תכל"עינצמו רדנסכלא ידיסחמ .ןובשחו תיסור תארוהל דחוימ

 .5 הקסבוקרק"ורַאטס בוחרב "רדח. לעב .רעצווַאלדיש םייח

 ריבסמ .הווצמדרב ליגב םירחבומ םידימלת 25--207ל ארמג דמיל

 .םיבהלנה רדנסכלא ידיסחמ .הרות בהואו חקיפ ,ןייוצמ

 לעב היה .יאטילה ובינ לשב ול אב ויוניכ ."קאווטיל רעד,

 רטפנ .םילכה לא אבחנו הרות עדוי .הקסבשירקס בוחרב "רדח,

 .האושה ינפל

 ץישפיל רסיא םידמלמה ינש ויה "ןקותמ רדח;ב םיפתוש

 .רגיצנד לבייפ לש ותיבב ,27 רנילבול בוחרב ,ןמטכה בקעיו
 םצעב םימודה ,םינוגינ ינימ ינש םיגפוסו םיעמוש ויה םהידימלת

 ינשה לש ונוגינו "ארמגה ףד, לעמ דחאה לש ונוגינ :והנשמל דחא

 תועוצקמ םג וב ודמלו "טלוק-לוש. וארק "רדח,ל .ך"נתה רפס לעמ

 -ויבבלו םתויממעב וגייטצה םידמלמה ינש .תירבע דוחיבו םייללכ

 ואצי ץישפיל רסיאל .ריעה יבשות לע דואמ םידוהא ויהו ,םת

 ופסינ םהינש .החמומ העיקת-לעבו ןייוצמ הליפת-לעבכ ןיטינומ

 .האושב

 השמו ןמטוג רשא םידמלמה ויה רחא "רדח,ב םיפתוש

 דינב םהינש .21 רנילבול בוחרב לודג "רדח, םהל היה .[נויאז

 .תוריסמבו הנומאב לארשי ידליל הרות וציברה .השעמ"ישנאו הרות

 .האושב ופסינ

 לש ונתח) 3 רנילבול בוחרב רג .דלוגנייפ ריאמ המלש
 -בע םגו דומלת ,ך"נת דמיל .(רקוצ ילא םהרבא ליכשמה דמלמה

 ."הנבי, יחרזמה לש ס"היבב םג הנורחאבו םינוש "םירדח,ב ,תיר

 ךרועו הליפת-לעב םש שמישו םימותיה תיבב תובדנתהב דמיל

 םיענו רשי שיא .ןיירוא-רבו הרות עדוי .תובר םינש ךשמב "רדס,ה

 םע הנמנ תמייוסמ הפוקתבו םיבהלנה ןויצ יבבוחמ .תוכילה

 .1943 תנשב תמ .הקרוו ידיסח

 ,תירבע דבלמ דמיל ."ןקותמ רדח. ול היה  .םיובנזור רזייל
 עדויו ןיירוא-רב ידוהי .תויזעול תונושלו ןובשח ,ך"נת םג

 .תירבעה הפשלו םירפסה-רפסל הבהאה תא וידימלתב רידחה .הרות

 .תונמאנב ותוחילש אלימ

 ."ןירעקנעש יד ילֶאמ, תיבב אצמנ "ורדח, .סיקלומוג רבדשריה
 ליגב דימלת 207-ל ארמג תלחתה דע י"שר-שמוח דמלמ .לעָאוו בוחרב

 תורסמתהב היה ןיכמ םש ,לביטשב יאבגו רדנסכלא דיסח 48

 .םיקידצה לש "אלוליה,ו הכלמ"הוולמ ,שדוח-שאר תודועס תדחוימ

 םשו ב"הראל וינב לא רגיה וימי ףוסב .תוכילה םיענו בוט גזמ לעב

 .רטפנ

 -לושב "יניי'צ,ה לעב ,'זולומ הל'עיש לש ונב .ןמלימ שיבייל
 תירבעל ריעב םירומה יבושחו ילודגמ .שרדמה"תיב לומ ,סאג

 המגמבו תידרפס הרבהב הפשה תא ץיפהש םינושארהמ .ך"נתלו

 .תוממותשה ןכל הררוע ותוישיא .הטושפו הלד החפשמב לדג .תינויצ

 -םושמ ילואו ,הכומנה ותמוק לשב תותיחנ"שגרמ לבס ומצע אוה

 .תינוציחה ותעפוהב ןה ושובלב ןה .רודיהה לכב גהנתה אקווד הז

 .תירבעה הפשהו ך"נתה תא רעונה לע בבחל דחוימ ןורשכב ןייטצה

 תוריסמבו הביחב ותכאלמ השע .והודביכו והיצירעה וידימלתו

 .שפנו בלב רוסמ ינויצ .הברה םידימלת דימעהו

 תניפב ינרדומ "רדח. לעב ,סעלאדאק לסוי הנוכמה ןמרוק לסוי
 .ןובנו לוקש שיא .קענירו הקסנייור תובוחר

 תודימ ילעבו םילודג םימכח ידימלת .םיקהבומ ארמג ידמלמ ןיב

 רודגיבא 'ר .!וַאנאזאקמ לדוד 'ו ,ריאמ בקעי 'ו ויה

 ס'פסוי אביקע הל'מהרבאו ,רעווַאשיווינג רב-שריה .קלאדגימ

 נב .םינתח םירוחב םע םידמלמ ויה הלאמ .םירחאו בָארו'ז

 .םירוחב 4--3 םע קר םימעפל ,םירישע
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 הרותל אנפלוא יתב / ןממכיר (לבייל) הירא

 הרותה תבהאו ,םיאריו םינדמל תדבכמכ העדונ םודאר תליה דפ

 תצברהב םג וקסע ,הרותב םילודג ,םודאר ינבר .הב הטלש

 ודמל םיבר םיכרבאו םירוחב .שרדמה"תיבב םירועיש ורמאו הרות

 הרות יעדוי םיתב-ילעב םגו ריעבש תושרדמה יתבב הלילו םמוי

 .םלועמ םהב קספ אל הרותהילוקו "ךעלביטש,ה תא ואלימ

 ,ראשה ןיב ,רכזנ (ג"ישת) "ץיבוקשודר תליהקל ןורכז רפס,ב

 ,ב"'ערת תנשב ונמדזנ שרדמה תיבב םש ודמלש םירוחבה ןיבש
 ,המזי לעבו ליעפ ,לאומש ,םהבש רוכבהו םודארמ םיחא ינש ,ךרעב

 איבהו ןי'זולוול עסנ אוה .וז הרייעב הבישי דסייל ןויערה תא הגה

 בוקשיוומ דחאה ,םיגלפומ םירוחב ינש השדחה הבישיל ןיערגכ םשמ

 הנרוגדופ רברפב בר ךכ-רחא הנמתנש לודג ןדמל ,ה'זמולמ ינשהו

 ינבמו םיימוקמ םירוחב תורשע המכ דוע ופרטצנ םהילא .קסנימב

 הרותב םיקסוע םינדמל לש ץוביקל דחי ויהו .תוכומסה תורייעה

 .תועיבקב

 םודאר ידוהי לש ןורחאה םשוריג ינפל םא תועידי ונל ןיא

 שודיח םעש תוחכוה שי ,ךדיאמ .הרות ידמולו תובישי ריעב ויה

 הב יוססבתנ ,ירוטסיהה שוריגה תריזג לוטיב רחאל ידוהיה בושיה

 םימעופ וליחתה ,םינושארה םינברה לש םתוליעפל תודותו .חורה ייח

 .האריו הרות ייח םג הב

 תועידי ונל שי .םירדוסמו םינגרואמ ,הרותל אנפלוא"יתב לע

 לודג היה םודארב ידוהיה בושיהשכ ,האמה תלחתהמ קר תוכמסומ

 .הרות ייח וב וססתו ביציו

 -סע ידידלע 1908 תנשב הדסונ ונל העודיה הנושארה הבישיה

 -שאר ,(ןיבור) רצישול ריאמ 'ר היה ינחורה הלהנמו ,םידרח םינק

 ה'צפי'צ לש התיבב הנכש הבישיה .םודארב בשייתהש עדונ הבישי

 ר"ומדאה הריד התואב רג ךכ"רחא) \2 הקסבוקרקדורטס בוחרב

 המשל הרות הב ודמלו ,("הצבורטסואמ קידצה, רמירפ הל'השמ יבר

 םולבנזור לאיחי :םהיניב ,שרדמה תיב ישבוח םירוחב תורשע

 ןמרסיז לדנמ שיבייל ,(ןיקמט ברה ,בוקירטויפמ ברח לש ונתח)

 ןמטכיר בקעי ,(היריעה תצעומ רבחו "הדוגא, ןקסע ךכ"רחא)

 (םש בשייתהו הבדלווומ השיא אשנ .ןמטכיר ףלָאוו ריאמ לש ונב)

 .םיעודי אל ,ונרעצל ,םהיתומשש םירחאו

 יאטיל ידוהי ,(ותדלוה ריע ש"ע) רצישול ריאמ 'ר הבישיה שאר

 .הרות לע "ריאמ תיב, רפס רביח .ףירח ןלפלפו הרותב לודג היה

 הנומאו הרותל דובכ ויתוכילהב ררוע ,הנימב תדחוימ תוישיא
 .םימכחב

 יכחרמ 'ר םללכבו םינקסע המכ תמזיב ,הדסונ 1916 תנשב

 ,םירחבומ םירוחב םירשעל הניכמ ןיעכ ,"הנטק הבישי, ,רטסרפ

 .הארוהו תוכימס תלבקל םניכהל הרטמב ,הרות ידמול ,18--17 ליגב

 -ימס לבקיש רוחב לכל כ"ור 600 לש "הידנפיטס,, ועבק םידסיימה

 תיבב םירהצה ירחא םוי לכ ודמל םה .ךנחמל כ"ור 300 ןכו ,תוכ

 -קב. רצישול ריאמ 'ר תכרדהב ,28 הבולאוו בוחרב ,"הרות דומלת,

 הרומ ךכ-רחא) םיובנדניל הק'לארשי :ויה וז הרות ידמול תצוב

 -רק) ץלוהסיז םולש ,(ס'רזעלא לארשי) ץ"כ ךלמ ,(הצינילגב הארוה

 םהרבא ,ץנרקנזור החמש ('זרָאחַאלב) ןמרוק ףסוי ,(רננש :והוא

 היניפ םיחאה ,(רגייא) ס'רפוס המלש ןרהא השמ ,םיובלא יכדרומ

 והימרי ,(ביבאדלתב תעכ) ןמשיפ רזעילא ,םולבנזור לארשיו

 ובשי םירוחבה .םירחאו (אקנריפ ה'לבייפ דמלמה לש ונב)

 ,ץ"כ ךלמ :םהמ םידחאו הדובעה לעו הרותה לע הלילו םמוי

 ועיגה םיובלא יכדרמ םהרבאו ץלוהסיז םולש ,םיובנדניל הק'לארשי

 תקלח. לעב קצניקמ ןואגה ידי-לע ךמסוה םקלח .הארוהו תוכימסל

 תצורמב .הצבורטסואמ יולה לאיחי ריאמ יבר ידי-לע םקלחו "באוי
 ןנוכתהלו הרות דומלל ךישמה קלחו ,הצובקה בכרה הנתשנ ןמזה

 .2 הנלטיפש בוחרב ,ןד לש ושרדמ תיבב תוכימסל

 יםייח תרות. תבישי תודלות
 קי'צייבולוס םייח יבר ש'"ע

 םינקסעה תמזיב הדסונ ,ירטסואה שוביכה תפוקתב ,1915 תנש

 תותיכ עברא לש הבישי .ןמניילק לאוי 'רו תילגרמ רזעילא 'ר ב
 ילא 'ר היה הבישיה שאר .7 רנילבול בוחרב ןירג והיתתמ לש ותיבב

 םירועישה ידיגמ ןיבו ,ריעבש םינדמלה ילודגמ (רברפ) רבונזק

 חנ, יוניכב) לפמק חנ 'רו סע'שוהי רזעילא 'ר ,ל"נה דבלמ ,ויה

 .("רוחשה

 "רב הבישי הלאה םידסיימה-םינקסעה י"ע ,החתפנ 1918 תנשב
 -ארבו ,ןמשיפ השטיא לש ותיבב (קרַאמ רעקידכעלייק) 6 קניר בוח

 לש עדונה ידרחה יגוגדפה ןקסעה ,1925 תנשל דע ,דמע הש

 תיבב ףינס חתפנ ןכ .קסי'זדורגמ רפוק ךלמילא דוד 'ר "הדוגא,ה

 ,בוקשרזדב םגו אקסבשירקס בוחרב ,יקסלֶאיב לאימחרי לש ושרדמ
  בוחרב הבישיה השמיש וללה תובישיה זכרמכ .םודאר לש רברפ

 דחא ,ראשה ןיב ,היה הבישיה לש םיעובקה םינחובה ןיב .6 קניר
 .הרותב לודגו דיסח ,רפוק והיתתמ 'ר ריעב םיתב-ילעב ידבכנמ

 הרותה זכרמ התיהו החתפתהו הלדג ,היפינס לע ,ל"נה הבישיה
 םירישע יתבמ ,םיבר םירוחבו הביבסה לכב אצי המש .ריעב

 ,ריעל ץוחמ םידימלתה ויה םיבר .היתותלד לע וקפדתנ ,םיינעו

 .םינוש םיתבדילעב לצא "םימי,, םילכוא ויה םיינעהו

 שיע "םייח תרות,, תבישיל תאזה הבישיה הכפהנ ןמזה תצורמב

 -ארב דמע םירשעה תונשב .ל"צז קי'צייבולוס םייח 'ר קסירבמ ןואגה
 התיה הבישיה .לפמק חנ 'ר ךכדרחאו (ןיבור) רצישול ריאמ 'ר הש

 ידיגממ םידחאש יפ-לע"ףא ,דבלב דומלתה דומילב הלוכ תזכורמ
 .רסומב םג םידימלתה םע תוחיש ומייק םירועישה

 רוד הב ךנחתנו האושל דע המייקתנ "םייח תרות,, הבישיה
 תבישי,ב דומלל ךכזרחא ואצי ףא םידחא .םימכח ידימלת לש
 ילא ,תורועה ןיישעת לש ונב :םהיניב ,תמסרופמה "ןילבול ימכח

 .ןמיינ רחוסה לש וינב ינש ,תילגרמ ה'לשטיא רחוסה לש ונב ,רנַאק

 ל"וחל םג ואצי הבישיה יכינחמ םידחא .רכַאמנקוז ה'לשטיא לש ונבו

 שרדמה תיב :ןוגכ ,םינברל םיהובג שרדמ-יתבב המכחו הרות דומלל

 .ןיימ ג"ע טרופקנרפב שריה לשו ,ןילרבב רמייהסדליה לש

 ייינעתמו הבישיב םעפב םעפכ םירקבמ ויה היסנרפו ריעה ינבר
 םיתב"ילעב דמעמב וכרענ תוניחב .הידומיל תמרו הירודיסב םינ

 םימעפ שולש ,םירומ ינש ורוה תונורחאה םינשב .הרות יעדוי

 דיל .ןובשח דוחיבו םייללכ תועוצקמ םג ,ברעה תועשב עובשב

 .המויקל וגאדש םיתביילעבו םינקסע לש הצעומ התיה הבישיה

 דאר, ןותעבו טעמ"אל הקל הבישיה לש ינוגראה דצה ,םנמא
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 לע ןוזדיוד בקעי השמ ךרועה לבוק (ב"צרת .טבש) "טסייג רעמַאד
 .הב הכימתהו .הבישיב רוביצה דצמ תוניינעתהה טועימ

 שרדמה תיבב הבישיה הנכש האושה ינפל תונורחאה םינשב

 דיכהמ הבישיה"ירוחב .םיכומסה םירדחבו הנ'צינ'זוב בוחרב לודגה

 ושרדמ"תיבב ,םלש הליל ,ישימח םוי לכ הרות ודמל תוהובגה תות

 ונתח) ןיטשרוב לבייפ 'ר ברה היה ןורחאה הבישיה שאר .ןד לש

 םכח .תודימדלעבו לודג ןדמל ,(ס'הידבוע ה'לבייל רזעלא לש

 ותיב .ןובשחה תרותבו ם"במרה תורפסב ןכו .ןמזה תויעבב יקבו

 ותצעב לואשל ואבש ,םידימלתו םישנא דימת המה 15 הבולוו בוחרב

 .ויפמ הרות עומשלו

 התישארמ .תונוש תופוקתב ,םודארב הבישיה ידמולמ םידחא

 ןיב .תוצופתבו לארשיב םויכ םיאצמנו םייחב וראשנ ,הנדבא דעו

 ,(קרב ינבב עודי "הדוגא, ןקסע) ץ"כ לאומש םחרבא :ראשה

 ומטכיר הירא ,קידיינ לאומש ,(ןג-תמר) םיובנגייפ יבצ ב"ושה

 -סונאוב) ןמכייר לאוי לש ונב ,ןמכייר ריאמ טילקרפהו (ביבא-לת)

 .(סרייא

 םודארב קודרהבונ -- רסומ תבישי

 ידיילע ,םודארב הדסונ האמה לש תונורחאה םירשעה תונש

 -בונ, סופיטמ הבישי ,םיימוקמ םינקסע תרזעבו ץוח יחילש ב

 ,רסומה תעונת תובאמ ,לזוי ףסוי ברה ןואגה לש ודוסימ ,"קודרה

 ,ץוחבמ ואב הבישיה ידימלת בור .םעב רסומו הרות תצפהל המגמב

 "תופנכ עברא,הו ינרדומה םשובלבו יאטילה םאטבמב וטלבתנ

 ,הבישיה שאר .םתלכלכו םנוסכיאל וגאד ריעב םיתביילעב .ץוחבמ

 םייקל בהאו רסומה תובישי יכינחמ היה ,גלפומ ןדמלו ריעצ ךרבא

 ןכו ומש ונל רוכז אל ,ונרעצל .הדסיימו רסומה תעונת לע "תוחיש,

 תודימ ילעב ויה םלוכ .הבישיב םירועישה ידיגמ רתי לש םהיתומש

 תיבב םוי"םוי וללפתה .םהיתוכילהו םהיסומינב רוביצה לע ובבחתהו

 תוקבד תאלמ ,הטקשה םתליפתו הנ'צינ'זוב בוחרב לודגה שרדמה
 .תדחוימ בל תמושת הררוע ,תוקמעו

 הבישיה הבזע םישולשה תונשב

 .רחא םוק

 ד-מב העקתשהו םודאר תא

 תמא לע דסחו אשידק הרבח / ןמטכיר (לבייל) הירא

 -תיב תחיתפ םע ,רעושמה יפל ,הדסונ םודארב אשידק הרב

 היה אל זא דע יכ .1831/32 הפגמה תונשב ריעב המלעה 1

 -ישפב הרובקל ואבוה םיתמהו ,םהלשמ ןימלע-תיב םודאר ידוהיל

 דעו (1789 סראמל 3) שוריגה וצ ףקות לוטיב םוימ .הכומסה קיט

 םיעברא ורבע (1830 תנשב) תידוהיה הליהקה לש הנוגרא תישארל

 םידוהי 357כ 1812-ב הנמש ,ריעצה ידוהיה בושילו הנש תחאו

 םע .םייאמצע הליהק תודסומ םיקהל היה השק ,שפנ 400"כ 1822"בו

 לועפל וליחתה ,18-ה האמה לש םירשעה תונשב היסולכואה לודיג

 האצוהש ,.הנושארה תוומה-תדועתו רתוי וא תוחפ םירידס הליהק ייח

 לדיירפ תרטפנה םש לע הבתכנ ,םודארב הליהקה השרומ ידיב

 .(ןמשיפ רזייל ידיבש רמוחה יפל) .לאבוק רפכמ ,םישימח תב ,ףלָאוו

 ידוהיה בושיה תודלות תא ופקישש ,אשידק הרבחה יסקנפ

 םיאבגהו םידסיימה ויה ימ עודי אלו ,האושב ודבא ,ותומדקמ םודארב

 -חממ הפוקתב םניינעש ,ונידיבש םיכמסמב .הרבחה לש םינושארה

 -גיבא תא רבכ םיאצומ ונא ,207ה האמה תליחתו 197-ה האמה תיצ

 -תיבב םינרבקה ישארכ ,גרבשריק יכדרמ לארשיו גייווצנשריק דוד

 ןיב .להקה שארו אשידק הרבחה ר"וי ,יקסלאיב קחצי תאו ,ןימלעה

 ןמטכר השמ ,ןמטכר לדנמ ,ןמטכיר ףלֶאוו ריאמ :ויה הירבח ראש

 .םירחאו

 "אשידק הרבח., הרבחה םש היה הנושארה םלועה תמחלמ דע

 םשהו היצזינגרואיר העצוב .הידיקפת תבחרהו המחלמה ץורפ םעו

 םיבושח םייוגיש וסנכוה ."תמא לש דסחו אשידק הרבח,ל הנוש

 הז יונישב םיליעפה ןיב .םישדח םירבח ולבקתנו ,הרבחה תונקתב

 .רמוז לקעי היה

 םינש ךשמב ,אשידק הרבחה הנכש הנושארה םלועה תמחלמ דע

 םעו ,15 הבולוו בוחרב ,(ךילרא) ס'יתבש המלש תיבב ,תובר

 ,הרבחה םשל הרבע ,3 הנליטז בוחרב "ץֶאלפ-לוש,הו קושה תחיתפ

 .תופועל הטיחשה"יתב דיל םקוהש לודג ףירצל
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 הריחבה .אשידק הרבחב רבחכ לבקתהל הכז דחא לכ אל

 יעדוי ,"םיתב-ילעב םידוהי, ויה הירבחו ,הריתי תונדפקב התשענ

 רחא אלמל ומצע לע לבקל היה בייח רבח .םימש"יאריו הרות

 םע ףותישב ,העבק ק"חה .היתובוחו ;זיתויוכז לע ,הרבחה תונקת

 םישנאש החיגשה ,רטפנה לש רבקה םוקמ תא ,הליהקה תודסומ

 "תנו .הז לצא הז םירובק ויהי אל םהייחב םיביוא וא םינגוהמדאל

 -שאר וליפאו ,הלשמ תונקת ויה ק"חל .הבצמה תמקהל תושר הנ

 .הרבחה יניינעב ברעתהל וא ןהל דגנתהל יאשר היה אל הליהקה

 שאר ברעבש םהיניבו םינוש םיגהנמ םג ויה םודארב ק"חל

 שקבל ןימלעה"תיב לא הירבח לכ ואצי ,הנשב הנש ,טבש שדוח

 וקסעתהש תעב יוארה דובכ םהב וגהנ אל אמש םיתמה ןמ הליחמ

 ירבד שרד ברהו ,םיליהת יקרפ םירמואו םיללפתמ םש ויה .םהב

 דקה הליפתה"תיבל םבושב .םירטפנב םיקסעתמה תובוח לעו ןישובכ

 -חואמ העש דע ,הכרענ הז ירחא דימו בירעמ וללפתה ,םהלש עוב

 ינינעמ ועימשהש ריעה ינברו יסנרפ תופתתשהב אלוליה ,הלילב תר

 ..חצנל תוומה עלוביש והערל שיא ולחיאו ,הרות ירבדו אמויד

 ופקיה .ץינ'זוקל ךרדב ריעהמ מ"ק העבראכ ןכש ןימלעה תיב

 תיבל ךרד-ליבש ךשמנ םודאר--ץינ'זוק שיבכמ .דחא רטמוליק היה

 -שיטנא ,דחא יוגל ךייש היה הז ליבש .רטמוליקכ וכראש ןימלעה

 היה ןימלעה תיב .ךרדה תולעב לע הליהקה םע ןיידתמ היהש ,ימ

 היה ןימלע-תיבל ץוחמ .לזרב רעש ךרד התיה הסינכהו המוח ףקומ

 .םינרבקה םירג ויה וב המוק"ןב תיבו "הרהטה תיב.

 קבששכ .הליהקה לש הסנכהה תורוקממ דחא שמיש ןימלעה תיב

 תייבג ."עקרק,ה דעב םולשת הליהקה הלביק יח לכל םייח שיא

 ובריס םירישעה םישרויהמ קלח .םיבורמ םיישקב התלע םולשתה

 וזירכהש .רטפנהש ררבתנ תחא אל םלוא ,שרדנה םוכסה תא םלשל

 םיפסכ וירחא חינה אלו ןויבאו ינע אלא וניא ,ןוה-לעב לעכ וילע

 ףסכ ימוכס ומרתש "םיתב ילעב, םיריבג ויה ,ךדיאמ ...םיסכנ וא

 .אשידק הרבחה תקזחהל םגו הקדצ יכרצל



 םידפסה ואשנ םשו תסנכה"תיבל םיליבומ ויה ןנימדרב לכ
 ילעַאוו,ה ןוויכל היוולה הכלה תסנכה"תיבמ .ךכל םייוארה םישנאל

 ,"לעשטייר,ל ץינ'זוק ךרדל העיגהש דע -- ריעב ידוהיה זכרמה --

 ,לגרב םיוולמ ויה ןאכ דע .("תונליא השולש, וארקש םוקמ)

 .םירחא בכר-ילכב וא תולגעב ועסנ ןימלעה"תיבל דעו ןאכמ

 םיקיתע ןימלע"יתבל המוד םודארב ןימלעה תיב ןיאש ,ןבומ

 ידיחי "להוא, .ובש םישיאה סוחיב ןילופב תוקיתע תוליהק לש

 יכ ,ןשי אל היה "להוא,ה ."ץינ'זוקמ יברה, הקלמש יברל וב םקוה

 רחא וב ןמטנ .הנושארה םלועה תמחלמב ,ה"ערתב רטפנ הקלמש 'ר

 -ארב בשיש ץינ'זוקמ יברה) ל"צז חקור ךלמ"רזעלא יברה םג ךכ

 -שי 'ר ונבו (הנושארה םלועה תמחלמב טילפכ הילא ואוב זאמ םוד

 השולשה לש םרבק לע םקוה האנ להוא .ריעצ ליגב רטפנש לאר
 לבייפ אגרש 'ר :1914 תנשב תיראצה היסור תולייח ידיב ולתינש

 ריאמ לש ונתח) רדנסכלאמ יבצ לאומש יבר ר"ומדאה ןב ,רגיצטד

 ,גרבנטור הל'הבוט לש הדכנ ,ןמזייא בקעי 'ר ; (גרבנטור לאיחי
 -נטור לאיחי ריאמ לש ונתח אוה ףא ,ץיבקנס יכדרמ שריה יברו

 שובא ,ןמרקב תיב תורבק לע ומקוה תואנ החפשמ"תובצמ .גוב

 .םירחאו ,ולסל ריאמ השטיא ,ףיילק ,סמָארב ,רלדא

 ףוסמ ,"'תמא לש דסחו אשידק הרבח,ה לש הירבחו הינקסע
 ר"ויו להקה שאר ,יקסלאיב קחצי :ויה ,האושל דעו ט"יה האמה

 םינש ךשמב יאבג ,ןמטכיר ףלָאוו ריאמ ; הנש 50--40 ךשמב הרבחה

 זיוהיינ ריאמ ,ןמטכר לדנמ ,ןמטכר השמ ; ןייוצמ הליפתדלעבו תובר

 ךינה ,("שוקלוו, :ארקנ) גייווצנזור ךורב .("רעניצאפ, :ארקנ)

 ןמטכר םניב השמ ;הליהקב סנרפו "הדוגא,ה ישארמ ,ביורטנייוו
 ישארמ .ןמטכיר לאכימ ;ריעב הליפתה ילעב יבוטמו רדנסכלא דיסח

 -לעב) יקציבורטסוא בייל השמ ;הלועמ הליפת לעבו "יחרזמה,

 ;(השראומ רנזופ ברה לש ונתוח) םיובנזור םוחנת ;(ןייוצמ הליפת

 ,תובר םינש ךשמב לודגה שרדמה תיב יאבג) ריפש בקעי

 ;(תוחקיפו רומוה ןח עפוש ,הרות עדוי | ,ןיזדר | דיסח
 -נייש לדנמ ,טיורקנריב לארשי ,ןטרגמוב לאומש ,ץנרקנזור לרב

 -טס לדנמ ,ץיבונירטיצ הילדג ,קבטיל לאיחי ,גרבדלוג הנוי ,םיוב

 םהיתומשש םירחא םיברו ןמטוג לאימחרי ,ןמפיוק ןימינב ,יקסבש

 םניב השמו שוקלוו ךורב :ויה םינווחאה םינרבקה .םירוכז אל

 ק"חב םיטלובה םישיאה ןיב .(רעבערג םניב השמ :ארקנ) גרבשריק

 םיעגו גלפומ םכח דימלת ,ןמטוג לאימחרי 'ר היה הנורחאה הפוקתב
 -תיבב תובר םינש ךשמב ברע ברע ,םיברב הרות ץיברמ ,תוכילה

 ףצישול ריאמ 'ר  הבישיה שאר םג .ק"חה לש | הליפתה
 ץיברהו ק"חב דימת רקבמ םודארב ותבישי תפוקתב היה (ןיבור)
 .הירבחל הרות
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 תמחלמ ץורפב םתלחנ ,ק"חה ישנא לע ,םהילע הרפש אל

 וליחתה םיצאנה תוחיצר .םוי םוי םירורמת ועבש םה .הינשה םלועה

 .וטיגה תפוקתב הכלהו הרבג םתוירזכא םלוא ,ריעל םתסינכ םע דימ

 "חמו בער יללח ןה חצר תוכמ יללח ןה ,תונברק ילב םוי רבע אל

 -רק םיאלמ וטיגה תובוחר ויה ןהירחא .ןהינימל "תויצקא,ו ,תול

 תכאלמ ושע ק"חה ישנאו ,לארשי רבקל םאיבהל ךרוצ היה .תונב

 בוחרב ק"חה לש הליפתה"תיבב .םייח ןוכיס ךותו הנומאב וז שדוק

 .האירק לכל םינכומ הלילו םמוי תורמשמ ובשי ,3 הנליטז

 אלל םתוריסמב וטיגה תפוקתב ונייטצה וז השודק תוקסעתהב

 רניצַאּפ ריאמ .ןמטכיר לאכימ ,ןמטכר םניב השמ :ק"חה ירבח ,תח

 -נזור לרב ,םיובנזור םוחנת ,יקציבורטסוא בייל השמ ,(זיוהיינ)
 -ירטיצ הילדג ,(שוקלוו) גייווצנזור ךורב ,ןטרגמיוב לאומש ,ץנרק

 יכדרמ ,קבטיל לאיחי ,טיורקנריב לארשי ,םיובנייש לדנמ ,ץיבוי

 םירחאו ,(ביבא-לתב תמ .המחלמה תלחתהב ק"חל ףרטצה) ,רנטרג

 -תיבל םיתמ תלגעב וליבוה תונברקה תא .םירוכז אל םהיתומשש

 םינבא םינלופ וקרז םעפ אלו ,וטיגהמ בר קחרמ היהש ,ןימלעה

 .חצר תוכמ וציברה םיינמרג םילייחש וא ,םיוולמבו הלגעב

 םתדובע לע חצנ"ןורכזלו דובכ-תואל הלא ק"חה ישנא םייואר

 רבקל ,וניריקיו וניבורק ,םיצאנה תונברק תאבהב ושעש השודקה
 םדיקפת .דצ לכמ םהל הבראש תושפנ-תנכסל בל םישל ילבמ ,לארשי

 ילבוה םמצעבש דע ,לארשי יניד יפלו תפומל תוריסמב ואלימ

 .לארשיב םאהו ריעה לע ללוגה תא ומתסו חבטל

 לע םג הליפתה הילאמכ תצרופו תאשינ םיננוקמה לכ םע דחי

 ...אבר אימש שדקתיו לדגתי :אשידק הרבחה ישנא

+ 

 תמוח תא םינלופה םהירזועו םיצאנה וסרה האושה תונשב
 המחלמה ירחא .תוכרדמ ןהב ופצרו ורבש תובצמה תאו ,ןימלעה"תיב

 הווצמה ימייקמו ,ריעב םירזופמה תובצמה ירבש דחא םוקמל ופסאנ
 םקשל ,ןמשיפ רזייל תמזיב ,וליחתה ןכ .דעדלג םהמ תושעל וצר

 אל תונוש תוביס תאפמ םלוא ,השענ הנממ רכינ קלחו המוחה תא
 .רתוי הב לפטלמ ולדח ץראל ןמשיפ רמ תיילעבו הכאלמה המלשוה



 ילאפיצינומה ןוטלשה בנ

 גרבנטפור העמ
 םודאר תיריעב רבעשל הלהנהה רבח

 ןקותמה קוחה ןה 1921 סראמ לש קוחה ןה -- ןילופ תנידמ יקו

 ילב ,היחרזא לכל תובוחו-תויוכז-יווש וחיטבה ,1935 לירפא לש ח

 .םואלו תד לדבה

 םוליבגה תויוכזה יבגל לבא ,תובוחה לכ םייקל ושרדנ םידוהיה

 התשע ,התסההודהביאה"תלומעתמ תעפשומה היצרטסינימדאה .דאמ דע

 .םייטילופהו םייתוברתה ,םיילכלכה םייחב הערל םתיילפהל לכה

 הלעפ ,תויוכז קינעהל ילבמ תובוח תלטה -- תירטיס"דחה הטישה

 .הילעפמו היתודסומ ,תינוריעה הצעומה תלהנה חטשב םג

 ,םירעה יחרזא ידיזלע ורחבנ תויריעה תולהנהש יפ-לעיףא

 -כואה לש זוחא 30--50 ידכ םידוהיה לש םקלח ,עדונכ ,הלע ןהבש

 ונהנ אל ,תידוהי התיה היסולכואה בור םירעה ןמ קלחבו ,היסול

 "כואב םהלש םיזוחאה סחי יפלו םהל ועיגהש תויוכזהמ םידוחיה

 .היסול

 םג .םמכש 'לע לפנ ינוריעה ביצקתה תלכלכ לש ירקיעה סמועה
 םתויה לשב םגו (םיזוחאב) היסולכואהמ רכינ קלח םתויה לשב

 םיאשונה ויה םהו ,ב"ויכו םיתבדילעב ,םייאמצע הכאלמ-ילעב ,םירחוס

 היה היריעה ילעפממ האנהב םקלח .םרב .םימולשתהו םיסמה לועב

 .רתויב ילמינימ

 בחרנ הלועפ הדש היה -- "םיטרטסיגמ,ה -- תויריעה תולהנהל

 -ימדאו םילשחנל דעסו הרזע ,םעהיתואירב .,ךונח :ןוגכ םיחטשב

 ,םימ ילעפמ -- ינוריעה קשמה הלא לכ לעו ,תירובצ היצרטסינ

 ,תויתלשממה ,תודחוימה תונרקה .דועו םייחבטמ"יתב .הרואת ,בויב

 עוציב םשל ,תויריעה תושרל ודמעש ,חותיפל תואוולההו תוינוריעה

 הדובעה"ןתונ התיה היריעה תלהנהש ,ומרג .תולודג תוירובצ תודובע

 הלהינו לודג םידבוע רפסמ לע השלח איה .ריעב רותויב לודגה

 ,ןבומו .והנשמ ןובשח לע רובצה לש דחא קלח תפדעה לש תוינידמ

 ,םידוהיה לש תולדה םעה תובכש -- בורה לע -- ולבס הז בצממ

 .םירחא םיכרצנו םיריעזה םירחוסה ,.הכאלמה"ילעב

 םיגצוימ םידוהיה ויה אל ,תוינוריעה תויושרה תולהנהב םג

 תוריחבה לש היפרגואיגה .היסולכואב ירפסמה םלקשמל םאתהנכ

 םירעל ופרוצ תינלופ היסולכוא ילעב םיירפכ תוזוחמ .ךכל "הגאד,

 םידוהיה זוחא ןטקוה ךכו ,ידמל לודג היה םידוהיה רפסמ ןהבש

 בור לעב רוזיאמ םיקלח ופרוצ תוירוזיא תוריחבב .ולא םירעב

 םירחבנה רפסמ תא םצמצל ידכ הז לכו .ינלופ בור לעב רוזיאל ,ידוהי

 .םיילאפיצינומה תודסומב םידוהיה

 תא םרת םידוהיה םירחובה לש ימינפה דוריפה םג ,םלואו

 .תויזוחמהו תוינוריעה תויושרב םידוהיה יגיצנ רפסמ םוצמצל וקלח

 תוידוהי תומישרב ופתתשה אל תוידוהיה םילעופה תוגלפמ

 -ילעב םג םיתע .םירייד .הכאלמדילעב םגו ,ןהלש םימעטמ תויללכ

 -- רתויב בוטה הרקמב -- וגישהש ,תודרפנ תומישרב ועיפוה םיתב

 תוגלפמה לכ .דוביאל םהיתולוק וכלה בורה לעו ,םידדוב םיריצ

 תוינוריעה תוצעומבש ,ךכ לע םתעד תא ונתנ אל הלאה םילצפמהו

85 -- 

 היריעב םידוהיה קבאמ /

 ,םידוהיה יגיצנ לש תויתרבחהו תויטילופה תופקשהל ךרע עדונ אל

 ללכ חופק דגנ תדמתמ חמחלמ לוהינ -- היה םדיקפת רקיעש

 -יטנאה וקה דגנו ,םילעופה דמעמכ ינוניבה דמעמה -- םידוהיה

 ,םיידוהיה םיסרטניאה דגנ תורידתב לעפש ,ירצונה בורה לש ידוהי

 ומצע "רכמ,ש םשאיי אמש .,דחפמ וקלחו תוימשיטנא ךותמ וקלח

 ."םידוהיה דבע,כ הנוגיו םידוהיל

 -יווש ושרדש םיריצ םיינלופה םיטסילאיצוסה ןיב ויה ,םנמא

 דמעמ"תווחא לע רבדלמ וקספ אל דוחיבו ,םיחרזאה לכל תוייכז

 ריעב םג .השעמל רובד ןיב קחרמה היה לודג םלואו ,םילעופה

 התיה הבש ,לודג םילעופ רובצ לעב יתישעת זכרמ -- םודארכ

 רפסמ היה ..ס.פ.פ ירבח ,םילעופה חכ-יאב ידיב הבורב ריעה תלהנה

 .רעצמ תוירובצה תודובעבו היריעה תודסומב םיידוהיה םילעופה

 קבאמ רחאל הז ףא .םידחא םידוהי ויה היריעה ידיקפ תואמ ןיב

 .קסופ"יתלב

 ידימ איצוהל ידכ תדמתמ המחלמב חרכה היה ,ללכ ךרדב

 םירחאש רבד ,.היתורושבו היתודסומב תואנההמ קלח היריעה ילהנמ

 : תודחא תואמגוד ירה .החרט אללו יעבט ןפואב וכז

 ידוסיה ךונחה 41

 לע תויריעה ידידלע וקזחוה (םיידוסיה) 'םייממעה רפסה"יתב

 ולכי םידוהיה לכ אל ,םרב .םירומה תרוכשמל טרפ ןהיתואצוה לכ

 וצלאנ םהבש ,םייללכה רפסהייתבל םהידלי תא חולשל ,וצר וא

 םירומה רבח לכו םיידוהי םידומיל םהב ויה אל ,תבש בותכל םידליה

 "נחתה םידוהיה ידלימ םישילש ינשש ,אופיא ,המית ןיא .ידוהי"אל היה

 דומיל רכשב .םייטרפ רפסדיתב וא ."םירדח. "הרות דומלת,,ב וכ

 .םיידוהי הקדצ תודסומ וא םהירוה ןובשח לע ,םיתעל ,רכינ

 םייממע רפסייתב השולש הליחת המייק היריעה תלהנה םנמא

 םייללכה רפסה"יתב ןיבל םהיניב לדבההו ,םידוהיה ידליל םידחוימ

 -תינכת התיה אל םלואו ,תבשב םידומל םויקד-יאב קרו ךא היה

 טעמכ ויה הלאה רפסה-יתבב םג .תדה דומיל דבלמ ,תידוהי םידומל

 םלהנמ היהש ,ןיטשדלוג והיעשי ,דחאל ץוחמ ,םירצונ םירומה לכ

 ויה םיידוהיה רפסה"יתבל ודעונש תורידה .םיידוהי רפס-יתב ינש לש

 הסמעמכ םהש רוריבב שגרוהו .םירצו םינטק םירדחה ,דאמ תועורג

 .דחא רפס"תיב ולסיח הרהמ דע םנמאו ,הנממ ררחתשהל םיצורש

 הזילע -- םש לע ינשהו ץיבלסוי קרב םש לע דחאה : םירחאה םיינשהו

 וגזמתנו ומצמוצ םה םג לבא ,רתוי םינש רפסמ ומייקתנ ,וקש'זרוא

 ונב ןמזה ותואב לבא .המיאתמ הריד רסוחמ לוכיבכ ,דחא רפס"תיבל

 .הלבגה לכ ילב םייללכ רפסזיתב

 .תואירבה תודסומ 2

 הררשש הריואה .הינעה היסולכואל םילוח-יתב ינש המייק היריעה

 .וילגר םהמ ריקוה .יתד ידוהי טרפבו ,ידוהי לכש ,ךכל המרג םהב
 הלכי םגו היה היריעה תבוחמו ,םהלשמ םילוח"תיב ומיקה םידוחיה



 תאז .םהלש םילוח-תיבב םידוהיה םילוחה דעב זופשא"ימד םלשל

 איה לבא .ול יוצרה םילוח"תיבל הלוח לכ תונפהל היה הילע .דועו

 ,וקלחמ וליפאו אלמ םולשתמ וקמחתה דימת ,םלועמ תאז התשע אל

 ךרוצ ןיא יללכה םילוחה-תיבב הטימ שי דוע לכש ,אלתמאב ,זופשאב

 .רחא םילוח-תיבב והשימ זפשאל

 -יתב תקזחהל םיעצמא שפחל ,אופיא ,הצלאנ תידוהיה היסולכואה

 ןמזב ,םיבידנ תמרתהו םידחוימ םיסמ תלטה ידיילע .הלש םילוחה

 .ךכמ הרוטפ התיה תירצונה היסולכואהש

 הרזע הלביק ,םילעופ הבורב תבכרומ התיהש ,תירצונה היסולכואה

 ,לודגה הבורב תידוהיה םעה"תלד ינב וליאו ,םילוחה תופוקמ תיאופר

 היריעה םעטמ תיאופרה הרזעל וקקדזנ ,םילוח תופוקב םירבח ויה אלש

 .הלש םילוחה יתבל קרו ךא םנווכל דימת התצרש

 ושרד ,םילוח תופוק ירבח ,םיידוהי םילעופש הדימב יכ ,ןייצל שי

 קר הלאה תודסומה תולהנה ךכל ומיכסה ,םהלש םילוח"-יתבל םחלשל

 .עגיו ךשוממ לופט רחאל

 םדגנש םיינוריעה הלועפה"יחטש לכב םיחופקה תמישר הכורא

 ,החלצה ילב בורה לעו החלצהב םעפ ,ידוהיה רובצה חוכ"יאב ומחלנ

 .ויתוביסנו ןמזה יאנתל םאתהב

 תויריעה בכרה

 ,םודארב היריעה תולהנהו תוינוריעה תוצעומה לע דומענ התע =

 | .ןתנוהכ תופוקת יפל

 ירבחו ריעה שאר ידיזלע ריעה הלהונ יראצה ןוטלשה ימיב

 וא דחא ידוהי םג ונומ םיתע .ןוטלשה חכ"יאב ידי לע ןנומש הצעומה

 : ןוגכ םירישעו םידבוכמ םידוהי בורל ,היריעה תצעומ ירבח םינש

 .םירלדאהו םינמרקבה

 ךרוע ריעה שאר דיקפתב ןהיכ ,ירטסואה שוביכה ימי ,1915 תנשב

 העודיה (םיטרקומד-לנויצאנ) .ד.נ תגלפמ רבח (ןבה) יקצנלשפ ןידה

 ,ןמרקב ןואיל :ויה הצעומב םידוהיה םירבחה .תימשיטנא הגלפמכ
 .ןוסרמת ףלודאו

 תוריחבה .היריעה תצעומל תוריחב הנושארל וכרענ 1916 תנשב

 ,םידוהי 9 ורחבנ .תוירוק חוכי-יאב תועצמאב אלא !תורישי ויה אל

 ,ָאגַאוו ןתנ -- (םיקודא) םיסכודוטרוא 3 : םהמ ,םייונמה 2 לע ףסונב
 -ירב גיוודנל -- הכאלמה-ילעב ןקסעו שטיוואראה לדנמ ,ןַאמיינ םייח

 ,רלדא ףזוי ר"ד ,טנמאיד בקעי לארשי -- םייתגלפמ"יתלב .טנאיל
 -מיגה לחנמ רחבנ הלהנהל .לקנרפ השמו רעוואניוו בקעי ,ףיילק דוד
 .ןוזרמת ףזוי -- תידוהיה היסנ

 -יטנא היה אל הנויבצ םרב ,תיקדנא הבורב התיה היריעה תצעומ

 תא תולגל םיימשיטנאה ולכי אל שובכה ןמזבש ןכתיי) .יולג ימש
 .(ימשיטנאה םפוצרפ

 םיידוהי םירחבגל תורשפאה -- הנושארל -- התיה םהה םימיב
 .ריעה ינינעב העד תווחל היריעה תצעומב

 ןקסעה -- היריעב ןושארה ידוהיה דיקפה עיפוה ןמזה ותואב
 .לקנרפ לאיחי עדונה ינויצה

 הינשה היריעה תצעומ

 רחאל דימ .1919 תנשב וכרענ הינשה היריעה תצעומל תוריחבה
 .תורישיו תויסחי ,תויללכ ויה ולאה תוריחבה .ןילופ תנידמ לש הרורחש
 3"ב וכז ןויצ ילעופ .םיריצ לש לודג רפסמב התכז .ס.פ.פ תגלפמ
 ידנוב, ;ןמכייט לאומש ,ביורטנייוו דוד ,ןמלגילפ יכדרמ םייח :םיריצ

 -- הכאלמה"ילעב ;יודנל סוכרמ ,סקופ ףסוי השמ : םיריצ 2"ב הכז

 8 דחי .ןמדלוג ףלודאו לקנרפ לאיחי -- םינויצה ; טנאילירב גיוודול

 | .םידוהי

 .טסילאיצוסל היהש ,רבעשל רמוכ ,שיראפ ר"ד רחבנ ריעה שאר

 .רבעשל יראצ דיקפ ,יקסנאמאד .ד.נ שיא -- ונגס

 -- ןויצ ילעופ תגלפמ רבח רחבנ היריעה תלהנה ירבח 4 ןיב

 תצעומ רבח ומוקמ תא אלימ ץראל ותילע רחאל .ןיטשדלוג לדוי

 "נייוו דוד םוקמב סנכנ ןמז רובעכ .סקופ -- "דנוב, םעטמ היריעה

 -בארטס םולש ,הצעומה תובישי המכ רחאל ודיקפתמ קלתסהש ,ביורט

 -תבשוי .רלמיז קיזייא -- סקופ לש ומוקמבו (הפיחב תעכ) יקסניצ

 .סוארק-סעללעק איראמ .ס.פ.פ תינקסע הרחבנ היריעה תצעומ שאר

 היגיצנ תסינכ םע הל הנתינש תונמדזהה תא הלצינ .ס.פ.פ תגלפמ

 הישנא תא הרידחה איה .תובחרנ חותיפ תולועפב החתפו םודאר תיריעל

 התעפשה תא הריבגה ךכו .ץוחהמ םישנא האיבה ףא .דסומו לעפמ לכל

 .ללכב ריעה ילעופ ןיבו היריעב

 -ועפו ריעה תוחתפתהמ המ"תדימב ונהנ םידוהיה םג םהה םימיב

 .םיטעמ םידוהי וקסעוה תוירובצה תודובעבו םידרשמהמ קלחב .היתול

 .היריעב ונלש ןטקה גוצייה אלול ,רתוי םילודג ויה םיגשיההש ,ןכתיי
 .םילצופמו םיגלופמ ויה הלא םיגיצנ ףאו

 היריעה לש תישילשה הצעומה

 .(26"1923 התנוהכ תפוקת) 19237ב וכרענ וז הצעומל תוריחבה

 :;םיריצ 6-ב התכזש ,תדחואמ תיחרזא תידוהי המישר העיפוה םעפה

 ,ץיבורוה לדנמ ,גרבנטור השמ ,רעילומ ןועמש ןידדךרוע ,לקנרפ לאיחי

 גיודול : הכאלמ"ילעב יגיצנ ינש םע דחי ,ןמרוק לאומשו ןאמגיז ןתנ

 .היריעב הנושארה תידוהיה העיסה תא וויה ,רלטוק יכדרמו טנאילירב

 .אינדוטס דוד -- ןויצ ילעופמו יודנאל סוקרמ -- רחבנ "דנוב,מ

 הצעומב רשאמ רתוי לודג םיריצ רפסמב התכז .ס.פ.פ תגלפמ

 -לופה תועיסה תחא לש היתולוקל הקקזנ בור תגשהל לבא ,תמדוקה

 רחאל רתויב הלודגה תינלופה העיסה .םידוהיה תולוקל וא ,תוינ

 ןוירטונה -- השארבו "םייטרקומדה םילרביל,ה תעיס התיה .ס.פ.פה
 .יקסבלישאו -- ןידה-ךרועו יקסוגאר

 :ןידה-יכרוע ,םינותמ םיטנגילטניא ורחבנ .ד.נ תגלפמ םעטמ
 םהיתומסיס ויה תוריחבה עסמב ןכזיפדלע"ףאו | ,יקסליבו יקצנלישפ
 םודארו -- ןילופ ירע תא "תוקנל, םארקב ,דאמ תוינוציק תוימשיטנאה
 הגלפמ .םירצונ םיטרקומד) .ד.כ תגלפמ םג .ןהידוהימ -- הז ללכב
 .וז הפוקתב היריעה תצעומב תגצוימ התיה (תינוציק תימשיטנא

 שאר :ורחבנ הירבח ןיבמ .היתודסומבו היריעב הססבתה .ס.פ.פ
 תוינמיה תוגלפמה יתשמ .("סעקינוואל,) הלהנהה ירבח ינשו ריעה
 רבח -- תידוהיה העיסהמ .הלהנהה רבחו ריעה שאר ןגס :ורחבנ
 .רעילומ ארעוואסק ר"ד תרמ ,הלהנהה

 היגשיהו תידוהיה העיסה

 םיידוהי םיגיצנ תסנכהל תצרמנ הלועפב החתפ תידוהיה העיסה

 .לקנרפ לאיחי רחבנ "םיפסכה תרוקב תדעו, שאר בשוי .הדעו לכל

 םידוהיה תוגיצנ לש הנרק תא תמיוסמ הדימב המירה וזה הריחבה

 לע תונמיהמ תועידי לבקל תידוהיה העיסל תורשפא החינהו ,היריעב
 דוידב היגיצנל תתל תוארוה וליא תעדלו ,היתולועפו היריעה תוינכת
 .ריעה תולאשב םינ

 היריעה תנוהכל הפוקתה תלחתב םיישממה םיגשיחה תא ןייצל שי
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 תוסנקה תנטקה ,םיידוהי םידיקפ לש םייוסמ רפסמ תקסעה ןוגכ ,וזה

 וליפאו .14-ל ךכ .רחאו 2%7ל שדוחל 4%"מ -- םיסמב םירוגפ דעב
 ולטוהש םיסמ לע םירוערע שיגהל תושר ןתמ ,סנקה לש רומג לוטב

 עבקנש ןורחאה דעומה רבעש רחאל םג ,הנוכנה הכרעהה יפל אלש

 "יתלב ויהש תובר תועיבת לטבל תורשפאה הרצונ ךכו .םירוערעל

 דומלת,,ל וליפא ,םיידוהי תודסומל תוכימת ושדוח וא ולדגוה .תוקדוצ

 תילאיצוסה הרזעה ידרשמב .םינלופה םיטסילאיצוסה תכימתב ,"הרות

 "דח ,תוישדח תוכימת םהל ובצקוהו ,םיידוהי םיינע םושרל וליחתה

 הדובע-ירסוחמ םיידוהי םילעופ תצק .ןוזמ-יכרצימב הרזע וא תוימעפ

 ,ריעה בויבב הלודגה הדובעה תלחתה םע .תוירובצ תודובעל ולבקתנ

 חטבוה ,היריעה הלביקש הלודג תיאקירמא האוולהל תודות הרשפאתנש

 .םידוהי םילעופ 10% קיסעהל היריעה תלהנה דצמ

 .תמדוקה היריעה לש הנוהכה תפוקתב בצמה תמועל יכ .קפס ןיא

 םיאכז ויה םידוהיהש קלחהמ קוחר ןיידע לבא .רכינ גשיה הז חיה

 .ריעה תיסולכואב םקלחל יסחי ןפואב ול

 לע אב רבדהו .הרמ קבאהל וצלאנ ,רתויב הנטקה םג החנה לכ לע

 תוקלתסה לע תועדוהבו הצעומה תובישימ שורפל םימויאב ויוטיב

 דוחיב .םימויאה תא םייקל תורשפא התיה דימת אל ,םרב .השירפו

 תולאש םויה רדס לע ודמעשכ וא ,הדובע"ירסוחמ תקסעה לע ןוידב

 .תודחוימ תויביצקת

 ,ידוהיה רובצה לכ תא ,השעמל ,הגציי "תידוהיה תיחרזאה העיסה,

 תבוטל היתויוברעתהו היתויולדתשהב ןה תויבמופה היתועפוהב ןה

 לש םתיינפל !האנ לילצ היה ,ןכא .ידוהיה רובצה לש תוצובקו םידיחי
 "שאר רבח. ראותב ריעה שארל תוידוהיה םילעופה תוגלפמ ירחבנ

 תידוהיה העיסה לש התכימתב הנתומ היה היינפה ךרע לבא ,"ריעה
 .ןכות-תלוטנ הצילמ אלא וז התיה אל הדעלב ; תיחרזאה

 -לופה לאמשה תוגלפמ לש תועצהב םידוהיה וכמת .ללכ ךרדב

 ךא .,םהיתושירדל תבשק ןזוא תמיוסמ הדימב ואצמ ןלצא ,ןכש ,תוינ

 הייעב לכב תידוהיה היסולכואה יגיצנכ םתדמע תא ושיגדה דימת

 .הררועתהש

 לאמשה תגלפמל תידוהיה העיסה ןיב סחיב יונש

 םהל עיגמה רבדכ תידוהיה הכימתל ולגרתה ולאה תוגלפמה .םרב

 ,תוידוהיה תושירדל הלילשב סחייתהל וליחתה טא טאו ,הרומת ילב

 .אושנדאלל םיחופיקה ויה םימייוסמ םיחטשבו

 אל היינפה ךא ,סחי יונש ושרדו .ס.פ.פל ונפ םידוהיה יגיצנ

 .וליעוה אל היריעה תובישי לש תויתנגפהה תוביזעה םג .התנענ

 יגיצנ ואר ,.ס.פפ םע הלועפ"ףותישל תישילשה הנשה םותכ

 .הב םתכימת תא קיספהל ןוכנל תידוהיה היסולכואה

 ח"וד רושיא דגנ תידוהיה העיסה ירבח ועיבצה 26.10.1926 םויב

 תא וריהבה הב הרהצה וארקש רחאל ,1925 תנשל 'היריעה ביצקת לע

 רשאל אל ועיצהש ,תוינלופה ןימיה תוגלפמב םתכימתל םהיעינמ

 .היריעה תלהנהל ןומאיא עיבהלו ח"ודה

 היצטנירוא םהל ןיאש ,תידוהיה העיסה יגיצנ וחיכוה ךכ ךרדב

 לעש .םהב רחבש "דוהיה רובצה לע אלא ,לאמש לע וא ןימי לע

 .רומשל םיווצמ םה וינינע

 ,ילאיצוס קדצ לע תואמסיסה ףרח יכ .רתיה ןיב .הב רמאנו

 םירומ ורטופו םינשל השולשמ םיידוהיה רפסה"יתב רפסמ ןטקוה

 תורמלו ,תבשב החונמל םיאכז םידוהיה ידליש יפילעדףא  ,םיידוהי

 -ליל םיידוהי םירומ חיטבהל תובייחמה תויטקדיד"תויגוגדפה תושירדה

 .םיידוהי םיד

 ןוזמ-תקפסאל תונחת חותפל השירדל התנענ אל היריעה תלהנה

 ,ךכל תדחוימ הריד התצקה תידוהיה הלהקה יכ םא ,םיידוהי םידליל

 .תודחא םינש הז ולאכ תונחת תומייק םירצונה ידלי ליבשבש העש

 םילעופ לש םייוסמ זוחא קיסעהל תוילמרופה תוטלחהה ףא לע

 ילבמ ,םעפב םעפכ ךלוהו םצמטצמ םרפסמ תוירובצ תודובעב םידוהי

 לש לודג רפסמ םשרנ תידוהיה העיסה ידי-לעש .הדבועב בשחתהל

 .םיבערו הדובע"-ירסוחמ םידוהי םילעופ

 -בקמ .תוידיסבוסו תוכימתל האיצומ היריעהש םייקנעה םימוכסהמ

 דזנה םידיחי לש תושקבו ,םיילמינימ םימוכס םיידוהיה תודסומה םיל

 ןיב םידוהיה םידיקפה לש םקלח .תונענ ןניא דעסו הרזעל םיקק

 .יספא אוה ,םיבורמה היריעה ידיקפ

 רמאנ -- םידוהיה תויוכז תא םיחפקמה הלאה םישעמל תוירחאה

 -תבשוי לע דוחיבו ,ריעה שארב םידמועה לע תלפונ -- הרהצהב ןלהל

 .דעסה-תודסומו רפסה"יתב ינינע תא לעופב תלהנמה ,הצעומה שאר

 -דוצה היתושירדב לוזלזה ,וניתושירדל הבושת ןתממ תוקמחתהה

 דגנ עיבצהל ,חרכהה ינפב ונתוא הדימעמ .םידוהיה יגיצנ לש תוק

 .היריעה תלהנה תואישנל ןומיא"יא עיבהלו ביצקתה ח"וד לש רושיאה

 הלהנהה רבח םהילא ףרטצהו העיסה ירבח 8 ומתח הרהצהה לע

 -ילעופ כ"בו ,.ס.פ.פ םע עיבצה דנובה כ"ב .רעילומ ר"ד ("קינוואל,,)

 .העבצהמ ענמנ ןויצ

 תידוהיה הבוגתה לש םשורה

 היה םזגור .תאזכ הבוגתל ופיצ אל .ס.פ.פ ישנא .קזח היה םשורה

 .ד.נה םגש תוימשיטנא תואירק םידוהיה יגיצנ דגנ ועימשה םה .לודג

 איה .המייאו הפדיג ,הרעס םהלש תונותעהו ...ןהב םישייבתמ ויה אל

 ...םידוהיה םע "תחא די,, ושעש /תוינלופה תוינמיה תועיסה תא התניג

 כ"ב ועידוה היריעה תושארל ןומיאה"יא עבוה הב הבישיה רחאל

 היהת היריעהש ,םיחוטב ויה םה .םהלש םיטדנמה תרזחה לע .ס.פ.פ

 הבישי הכרענ םתעדוה רחאל דימ .הרק ךכ אל םרב .רזפתהל תצלאנ

 הרצונ ,יקסוגאר ןוירטונה תיבב תוינלופה תועיסה 3 לש תדחוימ

 ורסוה .הנמאנ תפתושמ הדובעל תידדה החטבה הנתינו הנבה ןהיניב

 ןמצע ןיבל ןהיניב ,תועיסה ןיב תועדה יקולח -- רשפאה לככ --

 םתינכתמ ףיעס םוש תולעהל אל ובייחתה .ד.נה .םידוהיה ןיבל ןהיניבו

 תא תונשל אל רקיעבו תידוהיה תוגיצנב בשחתהל ,םידוהיל עגונב

 םייקשמ םיניינעב קרו ךא לפטל היריעה לעש ,שגדוח .ווק סוטטסה

 ריעה שאר היהש ימ רחבנ .ס.פפ רבח ריעהישאר םוקמב .םיילארו

 -והיל ןגוהה וסחי לע שילק תלהקמ הצלמה איבהש ,יקסלאכימ שילק

 .תיללכה היסולכואה דצמ הרכהל וכזו הבר תוליעפ וליג םידוהיה .םיד

 םהיתוחכ לכב ולעפ .ס.פ.פה ישנא .םישדח 6 ךשמנ הזה בצמה

 ,(םהלש םיטדנמה לע ורתיוש רחאל) תמצמוצמה היריעה תצעומ דגנ

 .תושדח תוריחב םייקל יזכרמה ינלופה ןוטלשהמ וצ וגישה ףוסבלו

 תיעיברה תינוריעה הצעומה

 בוחרב .1927 יאמל 8 םויב וכרענ תינוריעה הצעומל תוריחבה

 .יחרזמ .םינויצ) "יחרזא קולב., תדחואמ המישר בוש העיפוה ידוהיה

 יפ-לע"ףא ,דרפנב תוריחבל וכלה הכאלמהיילעב ,(םירחוס ,הדוגא

 העיפוה ןכ .תדחואמה העיסל היריעב ופרטצי יכ ,שארמ עודי היהש

 וז המישרש ,שארמ רורב היה .תידוהי-תירצונ םיתביילעב תמישר

 דרפנב ועיפוה םיידוהיה םילעופה .םיידוהי תולוק דוביאל םורגת

 .דוחל "דנוב,/ו דוחל ןויצ ילעופ -- דימתכ
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 ללכבו ,תוימשיטנא תואמסיס ילב .ד.נה ועיפוה ירצונה בוחרב

 "תירצונה הגלפמה הספת המוקמ תא .ולא תוריחבב בר ןינע וליג אל

 יוואדאראנ,, -- "תימואלה םילעופה תירב., תשרוי) ".ד.כ, תיטרקומדה

 רכינ ,בר ץרמב הלעפ .ס.פ.5פ תגלפמ .("ישטינטאבאר קעזנאיוז

 רבדהו .םדגנ העיבצהש תידוהיה העיסה לע הסעב ךכש אל ןיידעש

 .םיימשיטנא םיזמרב םילבותמ ויהש םהלש הלומעתה"ימואנב שגרוה

 ,לקנרפ :םיריצ 6 -- יחרזאה ידוהיה קולבל :ויה תוריחבה תואצות

 ,לדנמ"שובייל ,ןמרסיז ,גרבנטור השמ ,ןייטשלקניפ רזעילא .ךיילומ

 דוד :םיריצ 2 -- צ"עופ :םיריצ 2 -- הכאלמ"ילעב .ןמרוק לאומשו

 -- םיריצ 2 "דנוב,ל .ןייטשלקניפ (קעראמ) ריאמ םייח ,ינדוטס

 לפנ םידוהיה תולוקב לודיגה .(שבוחה) ןייטשלקניפ םהרבא ,יודנל

 בקע הלדג ידוהיה בוחרב ןתעפשהש .םילעופה תוגלפמ לש ןקלחב

 .תיעוצקמה העונתב תפעוסמה םתלועפ

 6"מ תבכרומ התיהש תדחואמה תידוהיה העיסה הדכלתנ בוש

 8 ונמ דחיבו ,הכאלמ-ילעב חוכדיאב 2 ףורצב יחרזאה קולבה ירבח

 סנכנ ,היריעה תלהנהל רחבנ גרבנטור .מ ינויצהש רחאל .םיריצ

 ןתנ -- םיידוהיה םירחוסה תדוגא ר"וי היריעה תצעומל ומוקמב

 : .ןמגיז

 -ילעב ריצ שאר"בשויה ןגסל הנושארל רפבנ הצעומה תואישנב

 -לקניפ -- ןויצ ילעופ שיא םיריכזמהמ דחאלו ,טנאילירב -- הכאלמה
 לש תחא הבישי שארב תבשל הכז טנאילירב יכ ,ןייוצי  .ןייטש

 תמישרמ היריעל סנכנ ומוקמב .תמו הלח הירחאל דימ ,הצעומה
 .(הקירמאב הנשה רטפנ) ןמרוק םייח -- הכאלמ-ילעב

 .ס.פ.פ ןיב הלועפ ףותש
 תידוהיה העיסהו תוידוהיה םילעופה תוגלפמ

 םע דחי .ס.פ.פל בור היה אל הצעומה לש שדחה הבכרהב םג

 ורדסוה רבעה לע זגורה תורמלו -- תוידוהיה םילעופה תוגלפמ

 לש התנוהכ ימי לכ ךשמנש ,ץימא הלועפ"ףותיש ךותמ םיניינעה

 התלועפ הריבגה תדחואמה תידוהיה העיסה .וזה תינוריעה הצעומה

 הצימחה אל .תודעוה לכב ליעפ ןפואב ופתתשה הירבח .םיחטשה לכב

 ביצקתב .תידוהיה היסולכואה ליבשב והשמ גישהל תונמדזה םוש

 םיידוהיה תודסומה לכל ,תוידיסבוס וא ,תוכימת ועבקנ ינוריעה

 דסומל תשדקומ התיה םתסנכהש םיפשנו תוגצה .תונוש תורוצב

 לדגוה .םיינוריע םיסממ וררחוש (ל"קהקה תוברל) והשלכ ירובצ

 רפסמ לדג ןכ .דעסו הרזע תלבקל םשרנש םיידוהיה םיינעה רפסמ

 .היריעה תלהנה ידי"לע ועצובש תוירובצ תודובעב םיידוהיה םילעופה

 .השק התיה היריעה ןונגנמל םידוהי םידיקפ לש םתסנכה תיעב

 םידוהי םהיניבו .םינש הז םתדובעב םיעובק ויה היריעה ידיקפ תואמ

 היריעב הדובעל וסנכויש םישדח םידיקפ 4 לכ לעש ,םכסוה .םידחא

 תיריעב םידוהי םידיקפ 20 לש רפסמל ונעגה ךכו .דחא ידוהי היהי
 .ןילופ תויריעב דאמ הרידנ העפות ,םודאר

 -קודנוק,ה 16 ןיבו ,תינוריע הרובחת המייקתנ עודי ןמז ךשמב

 םיגהנ םג סינכהל היה רשפא .םידוהי 4 ויה (םיסיטרכ ירכומ) "םירוט
 .וז הדובעל םידוהי םידמעומ ויה אל םלוא ,םידוהי

 -נה,, םלוא .םירוגמ"יתב היריעה תלהנה ידידלע ונבנ םהה םימיב
 םיבר םיישקב .םידוהיל ידמ תושק ויה הריד תלבק וקידצהש "תודוק
 .תודחא תוידוהי תוחפשמל תוריד המכ וגשוה

 לע ולבקתנ אל םירומ .םייביטקיבוא םיישק ויה רפסה-יתב חטשב
 רשיא אלש ,יזכרמה ןוטלשה ידי לע אלא ,םיינוריעה תונוטלשח ידי
 -יאתמ תוריד גישהל וחילצה אל ןכ .רפס יתבב הארוהל םיידוחי םירומ

 אלש הדבועה -- ךדיאמ .םרפסמ םצמוצ ךכ םושמו רפסהדיתבל תומ

 -יתבל השירדה תא הניטקה ,תבשב בותכל םידוהיה ידלי תא וחירכה

 .םידחוימ םיידוהי רפס
 ונהיי םיידוהי םידליש .םיצמאמ ושענ ןוזמ תקפסא הדשב םג

 תשירדל .ץיק תונועמל וחלשנ םיינלוח םידלי .םיינוריעה .תודסומהמ

 'בגה התנע ,תונטייקב םידליל רשכ לכוא תתל םיידוהיה םיגיצנה

 אפורה הלעב יכ -- היריעה תצעומב .ס.פ.פ תגיצנ ,סוארקדסעלעק

 רבד לש ופוסב ...ריזח וליפא לוכאל רתומ םיידוהי םילוחלש ,הל רמא

 .םיצורמ ןיה םייתדה םגש הרוצב םידליל ןוזמה תא קפסל ךרד האצמנ

 אוהו ,הברה וב השענו טעמ וילע ורבידש ןינע לע דומעל יאדכ

 יגיצנ .היריעה לש םילעפמו תודסומל םירמחו םיכרצמ תקפסא --

 -לבקו םיניישעת ,םירחוסש ,ךכל וגאד םימיאתמה תומוקמב םידוהיה

 תודבע ורסמנ ךכמ האצותכ .םינלופה ומכ םיזרכמל ושגי םיידוהי םינ

 .םידוהי ידיל םירמח תקפסאו תויונלבק .תובר

 התיה התלהנהו היריעה תצעומב םידוחיה יגיצנ לש םתעפשה ,ןכא

 ןידה-ךרוע היה היריעב םידוהיה דגנ םימואנב עיפוהש ידיחיה .תרכינ

 הבושת םעפ לכ לביקש רחאל ,םרב .ץיבָאיִאג -- ימשיטנאה

 רתוי תורידנ תוימשיטנאה ויתועפוה ויה םידוהיה יגיצנמ המיאתמ

 םידוהיב לזלזל םיינלופה םידיקפה בור וזיעה אל וז הריואב .רתויו

 םינוש םיסוניכל םיריצכ ורחבנ םידוהי .םינוש םינינעב םהילא ונפש

 לועפל םדיב היה םש ,םיסמ"תודעו :ןוגכ .םייללכ תודסומל וחלשנו

 .תידוהיה היסולכואה תבוטל

 ולבקתנ ,םייתרבח םיניינע לגרל םודארב ורקיבש םיידוהי םישיא

 תלהנה ר"וי דובכל תיגיגח הדועס .הכרב-ירבדב ריעה ישאר ידיילע

 ,היריעה לש יביטטנזרפרה םלואב הכרענ ;ל"ז הפי ביל ,דוסיה ןרק

 .ןבלדלוחכה לגדה ססונתה ןל וב ןולמל לעמו

 לעאווה ןיב בוחר תאירק ,זאד ןילופב זוירוקכ ןייצל שי

 .התליאש יקדנא ריצ סינכה םימיל .ץרפ .ל .י םש לע שטיווטוראנו

 לביק אוה .יאטיל היה ץרפ .ל .יש היריעה יגיצנל עודי אל םאה

 .קתתשנו -- םוקמב המיאתמ הבושת

 ,םייסה יריצ תא יקסדוסליפ רסא רשאכ 1931 דע בצמה ךשמנ ךכ

 ךכמ האצותכ .הז השעמ דגנ האחמ"תטלחה הלביק היריעה תצעומו

 ריעה לוהינל .התלהנהו היריעה תצעומ תא יזכרמה ןוטלשה רזיפ

 רבעשל םיידוהיה םיגיצנהמ .םינוממ םיצעוי ודילו רסימוק הנמתנ
 | ןייטשלקניפ רזעילא -- יחרזמה רבח הנמתנ

 םילוניש סינכה אל ,ץיבשורטעיפ םודארב קנב"דיקפ ,רסימוקה

 ןוטלשה ,יקסדוסליפ לש ונוטלשל תונושארה םינשב הז היה .םילודג
 העיפוה םרט תימשרה תוימשיטנאהו ילרביל-יטרקומד ןיידע בשחנ
 תידוהי הגלפמ) תידוהי "היצאנַאס, תגלפמ םג המייקתנ זא .יולגב
 .(תיתלשממ

 היריעה תצעומ יכ ,שיגרהל תידוהיה היסולכואה הליחתה ,תאז םע
 ללכ תויולת ןניא יכו רובצה ידיזלע ורחבנש הלא ןניא התלהנהו
 םודארב ידוהיה םילוחה-תיב תא לסחל היריעה תלהנה תטלחה .רוביצב
 .וז השגרהל החכוה השמיש

 תישימחה היריעה תצעומ

 תקוח יפל םעפה .89.1935 םויב וכרענ וז הצעומל תוריחבה
 יגיצנ רפסמש ידכ ,דחוימב "תורוזג,, תוריחב"ירוזיאו הנוש תוריחב
 םידוהי םיריצ 10 קר ורחבנ ךכמ האצותכ .הברהב ןטקוי םידוהיה
 לש יללכה רפסמהש יפ-לע"ףא ,תומדוקה תוצעומב 11--12 םוקמב
 .48 דע לדג היריעה ירבח
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 -- ולוכ ידוהי טעמכ רוזיא -- ול ביבס תובוחרהו לעאווה רוזיאב
 5 לכה-ךסב ונתנ םירוזיאה רתי .ירצונ 17ו םידוהי םיריצ 4 ורחבנ

 תולוקו ,דחא ידוהי אל ףא רחבנ אל םירוזיאהמ קלחב .םידוהי םיריצ

 .ס.פ.פ םהב התכז ,רתויב בוטה הרקמב ,וא דובאל וכלה םידוהיה

 7-ב הכז םיימואל הכאלמ"ילעב ללכש ידוהיה יחרזאה קולבה

 ,ןמטכיר לאכימ ,'ץשעל ,גרברבליז הנוי ,ןאמטסאפ גיוודול ר"ד : םיריצ

 סוקרמ : םיריצ 2"דנוב,.ה .רךיינשו רטסיימראב ,ןמרסיז לדנעמ שובייל

 ירחאו אינדוטס דוד רחבנ צ"עופמ ,ןייטשלקניפ ילהמהרבאו יודנל

 .ןמסיו לאירבג ומוקמב סנכנ ץראל ותיילע

 ,הזמ ימינפה ידוהיה דוריפהו הזמ "תוריחבה לש היפרגואיג,ה =

 םידוהיה יגיצנ רפסמ םוצמצלו םידוהי לש תולוק יפלא דוביאל ומרג

 לש םדוקה שאר"בשויה .היתודסומ לכב םתעפשה תנטקהו היריעב

 תצעומל ותודמעומ תא םעפה גיצה אל, לקנרפ לאיחי תידוהיה העיסה

 ףתתשה אל ןכ .ץראל ותילעל תונכהה לכ תא השע רבכו תויה ,היריעה

 היהו תומדוקה תוצעומה לכב גיצנ שמישש ,רעילומ ד"וע וז הצעומב

 .ץיבורטסואל םודארמ ותאיצי לגרל ,תודסומבו תודעוב ליעפ

 היתודסומו השדחה הלהנהה

 הירחא הינשה הגלפמה .לודג םיריצ רפסמב םעפה םג התכז .ס.פ.פ

 םיריצ 2ורחבנ .ד.נהמ .שארב יקצלשטס ר"ד רמוכה םע .ד.כ התיה

 .ןוטלשה תגלפמ -- .ב.ב ישנאמ םידחאו

 רתיל תוריחבב .ס.פ.פ ירבח לודג בורב ורחבנ ונגסו ריעה שארל

 יחרזאה ידוהיה קולבל דחא לוק רסח .תויסחי ויהש ,הלהנהה ירבח

 םמצעל ושרדו ,לוקח תא ףרצל וצר אל "דנוב,, ירחבנ .המישר תשגהל

 תולוק ףיסוהל ולכיו םירתוימ תולוק ויה .ס.פ.פל .הזה טדנמה תא

 יכ ,ורבסש ,הארנ ךא ,ילאמש ידוהי הלחנה שיא סינכהלו ,"דנוב,,ל

 תריחבל תולוק קיפסמ םידוהיל היהי אל םא םקלחב לופי טדנמה

 .םהלשמ שיא

 תולוק יד הל ויהש .ד.כ תגלפמ .יופצ"יתלב הנפמ לח .םרב
 רוחבתש תפתושמ המישר גיצהל םידוהיל העיצה ,םהלשמ שיא תריחבל

 ידוהיה קולבה .הזה ריצה לש תשרוי היהת אל .ס.פ.פהו ,םיריצ 2

 בתוכ היריעה תלהנהל תינש רחבנ ךכמ האצותכו ,וז העצהל םיכסה

 .הלאה םירוטה

 םה .םרדגמ .ס.פ.פ ישנא תא בוש ואיצוה היתואצותו העבצהה

 -צונה דגנ ודחאתהש לע .ד.כ ישנא דגנ רגת"תואירקב וביגהו ורעס

 ךכ לע .םידוהיה םע ותעבצה לש "אטח,ה לשב רמוכה תא וניגו ,םיר

 הממד הררתשה םעפה םג .הרשיו תקדוצ התיה העבצההש ,רמוכה הנע

 תעדב ןיאש ,הדבועה םע ומילשהו וסייפתה .ס.פ.פ ישנא .שערה ירחא

 .הרומת-אלל היתולוק תא םהל קינעהל תידוהיה העיסה

 רתי םע םידוהיה יגיצנ לש תפתושמ הדובע הליחתה בוש םלוא

 םיגיצנ וחלש םידוהיה .תמדוקה הנוהכה תפוקתב ומכ ,הצעומה ירבח

 הלהנהה"רבח .ריעה ינינע לכב ינויח קלח וחקלו תודעוה לכל

 היצרטסינימדאל הקלחמה להנמ םייוסמ ןמז ךשמב היה גרבנטור .מ

 ,ריעה שאר לש םוקמ אלממ היה תובר םימעפ .(* תרוכשמ לביק ףאו

 שארמ דחוימ חוכ"יופי לבק אוה .םיימשר םיכמסמ לע המיתח"תוכזב

 תורדתסהה זכרממ הבלאס ד"וע ריעה שאר דרשמל ונמדזנש ,םעפ עריא (*

 אלימ גרבנטור .מש םויב הז היהו ,טענעב לאומש יאנותעהו השראוב תינויצה

 -רחא .החישה ןמזב אצויו סנכנ ירצונה שמשהו ,תירבעב התיה םתחיש .ומוקמ

 תלוז ןושל דוע םידוהיל שי יכ ,חכ דע עדי אלש ,ההימתב ריעה אוה ךכ

 ...שידיי
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 םיקוחהש .הלאל םודארב םיידוהיה םיבשותה םשרמ תא להנל ריעה

 ויחש תויוכזה ויה אל תונברל יכ ,ריענ .םהל םיריהנ םניא םיינלופה

 תודיל .תונותח םושיר יבגל השארב רמוכה םע "תילותקה היפרפל,

 להנתה ,תונברב ל"נה תודועתה םושירל ליבקמב ,ןכש .תוומ-תודועתו

 המושרח תוומ וא ,הדיל ,הנותח לש הדועת קרו היריעה תלהנהב םושיר

 תימשר הדועתכ הרכוה ,ריעה שאר ידיז-לע המותחו היריעה תלהנהב

 .םייזכרמהו םיינוריעה תונוטלשב

 הליהקב וא ברה לצא השענש םושירב וקפתסה םידוהיהמ םיבר

 רבדה .םיינוריעה תונוטלשה ידי-לע הרשוא םא ,ללכ בל ומש אלו

 ןתעשב ומשרנ אל םהירוה יאושנו ,רפס תיבל וקקזנש םידליש ,םרג

 םידוהיהו ,םהיבא םש לע םימושר היריעב ויה אל -- יחרזאה םשרמב
 ומשרו תוריהמב הדועת תלבק ופידעה ,הגשמה תא ןקתל תחת הלאה

 רבכש םישנא .''עודי יתלב., :רמולכ ,.נ.נ באהו םאה םש לע םדלי תא

 ,תאז תמועל .םימייקו םייחכ םירפסב ןיידע ועיפוה "תמאה םלועב,, ויה

 .תומישרב ועיפוה אל -- םידלונ לש תומלש תוצובק

 לע עידוהלו הגשמה תא ןקתל םידוהיה ןוצרייאל ףסונ םרוג

 דבלמש ,היה ,ןמזב ןהילע ועידוה אלש ,תוומ וא תודיל ,ןיאושנ

 ןועטה תא ןתעשב ומשר אלש הלא לע סנק לטוה ליגרה םולשתה

 -תיב ינפב םאיבהל חרכה ידכ דע םיכבוסמ ויה םיניינעה .םושיר

 .בר ףסכבו ןמזב הלעש רבד ,ןיד יכרועו םידע םע ,טפשמ

 -- היריעה תלהנה הטילחה ,ןינעב רדס תצק סינכהל התוצרב

 רודס םשל םישדח 3 לש דעומ עובקל -- םידוהיה יגיצנ תעצה יפל

 ,תויודע תייבג וא הלהקה תודועת ךמס לע ,תויועט ןוקתו תודועתה

 םידוהיהמ םיבר ,ןכאו .םיינעל והשלכ םולשת ילב וליפאו סנק ילב

 .וז תונמדזהב ושמתשה

 תוצראל ןתוא ושרד ןהילעבש םישנל וערא םיניינעמ םירקמ

 -שמה שאר .טקיפיטרסב לארשי ץראל וא הקירמאל םא .םיל רבעמש

 ומשרנ םידליהו השאהש ,ןוחטב ךותמ ותדועת תא חלש ,באה ,החפ

 השאל ןיאש ,ררבתנ םיבשותה םשרמל םישנה ועיגהשמ ,םרב .ומש לע

 לע ןוכרד הל תתל רשפא יא ןכלו ,(הבותכל ץוחמ) ןיאושנ"תדועת

 םושמ ,רדסל רשפא יא השדח הדועת םג .התוא שרודה הלעב םש
 .ןילופב ונניא ,לעבה -- החפשמהד"שארש

 םישנל רשפאלו םינוכרדה תא איצוהל ךרד ואצמש דע ולמע תובר

 -צמנ הקירמאבו לארשיב .ילאגיל חרואב ןהילעבל ףרטצהל םידלילו

 התלע למעו םיישק וליאב םירכוזה םיבר םידליו םישנ יאדוו םיא

 .תורדוסמ-יתלבה תודועתה לשב ןוכרדה תגשה םהל

 תידוהיה העיסה ירבח ןיב םידיקפתה תקולח

 תודעוב גוצייהו םידיקפתה תא םהיניב וקליח העיסה ירבח 7

 -כשה ןיב ךוותה דיקפת ומצעל לטנ ןמטכיר לאכימ .היריעה תצעומבו

 ןיבל -- תירובצה-תיתרבחה ותדובעמ ןריכהש רתויב תוינעה תוב

 .היריעב תילאיצוסה הקלחמה

 הרפסמב התחפ תאזה היריעה תנוהכ תפוקתבש ,תידוהיה העיסה

 עיפשהל ,תאז לכב ,החילצה .היריעבו הצעומב ועירכה אל היתולוקו

 היסולכואה יבגל היתושירדמ קלחל הנעית יכ ,היריעה תלהנה לע
 ,םיידוהי תודסומל תוכימת ,םידוהי םילעופ תקסעהב תוחפל ,תידוהיה

 .תידוהיה היסולכואל היריעה ידיקפ דצמ ןגוה סחי יוליגב

 הפירחה היריעה םעטמ םידוהי םילעופ לש הקוסעתה תיעב

 -- םיסדנהמ 2 איצוהל ,ללכב ולבקתנ אל םידוהי םידיקפ .הכלהו

 ןמ) .אקארקמ לעמ תרמו היצילג-חרזממ רלקסה רוטרא .ס.פ.פ ירבח

 -סומל תונוש תודובע םניח ועציב ל"נה םיסדנהמה יכ ,ןייצל יוארה

 .(םיידוהי תוד



 םידוהיל הרצ -- ריעה רופיש

 ידיזלע אצוהש ,ןילופב םירעה רופישל וצ ...עיפוה שדח ןינע

 תא חייטל ,םירעה ינפ תא רפשל ושרדנ תויריעה .םינפה ןוירטסינימ

 ,תויונחה ץפשל ,תורצחה תא שדחמ ףצרל ,תורדגה תא עובצל ,םיתבה

 היריעה תלהנהל .אל וא ץוחנ הז םא ןיב ,םיניינב סורהל וא ןקתל

 -פה ןיב םידוהיה יאנוש .םידוהיל רצהל תורשפאה הנתינ תוקלחמהו

 .וז תונמדזה הפי ולצינ (ידמל לודג היה םרפסמש) םיינוריעה םידיק

 .עקבל ,ריבסהל דיקפתה ,אופיא ,לטוה םיידוהיה םיגיצנה לע

 תואצוהמ תידוהיה היסולכואה תא ררחשל וחילצה תחא אלו ,לדשל
 .תויומיענ-יאמ התוא ץלחלו תורתי

 הינשה תיצחמב תידוהיה היסולכואה לש בצמה
 1938--39 היריעה לש הנוהכה תפוקת לש

 ךירצ הנושארה התיצחמב םא .םידוהיה בצמ רימחה וז הפוקתב

 התיצחמב ירה ,םיינוריע םיתורישמ האנהה"תוכז לע םחלהל היה

 יסיפה םויקה רמשמ לע דומעל םיידוהיה םיגיצנה לע לטוה הינשה

 -יגנ ,תוריזג ולגלגתנ םעפב םעפכ .תידוהיה היסולכואה לש ילכלכהו

 .ןלטבל היה ךירצש תופידרו תוש

 "םואתפ, .תימשרדתיתלשממ תימשיטנא הרוצ ושבל תולועפה

 קלח ריבעהל שיו ,"היסולכוא ףדוע,מ לבוס ינלופה רפכחש ,הלגתנ

 ידי-לע תוסופת ויהש תוינוריע תוסנרפ ןהל רוציל ,םירעל הנממ לודג
 העיבצה תימשיטנאה הלומעתה .רתויב תולדה תוסנרפה ולו ,םידוהיה
 הלאב אצויכו ןכוד .תונח -- אוהש הסנרפ-רוקמ לכ לע ישיא ןפואב
 ,םיעצמאה לכב ינלופ ומוקמב סינכהלו ונממ ידוהיה תא רוקעל העבתו
 יתש וגשוי -- ונעט -- ךכב .'וכו 'וכו הייפכז-יעצמאב ,תורמשמב
 -ופה,, םירעה "רוהיט,ו "תפדועה תירפכה,, היסולכואל הסנרפ ; תורטמ
 .םידוהימ "תוינל

 ימשרה סרוקהמ ןוצר ועבש תינלופה היסולכואב םידוהיה יאנוש
 תויונח דיל תורמשמ תבצהב לחה ,בחרנ ןפואב ותוא ושריפ ,זלה
 רומגו .םידוהי תויונחל םינלופ םינוק תסינכ עונמל ןדיקפתש םידוהיה
 .תידוהיה היסולכואב תוערפו תויונחה תדידשב

 אברדא -- תוילכלכ תודמעמ םידוהיה תחדה ,אל -- תוערפ,
 םייסה תמב לעמ יקסבוקדאלקס ןילופ תנידמב םינפה רש זירכה
 היצוטיטסנוקב בשחתהל ילבמ ,םידוהיה דגנ םיקוח איצוהש ,ינלופה
 תוערפה ידה .טפשמה יתב לע הפחר "קיטישפ. חור .(דוסיה תקוח)
 .םודארל םג ועיגה קציבוזמ"קסנימ ,בוכוטסנ'צ .קסירבב

 יפנע לכב םידוהיב תורחתמ תויונח וחתפש אנזופמ םינלופ ואבוה
 -משמה ישנא .תוידוהיה תויונחה דיל "םרח-תורמשמ,, ובצוה .רחסמה
 דודהו תויונחה דיל םה ודמע קושה ימיב .הביבסהמ םינוירב ויה תור
 סנכנ םא היהו .םידוהיה תויונחל הסינכה תא םירכאהמ וענמו ,םינכ
 העיפוה תרחמלו והומליצ םה ,רורטה ףא לע תידוהי תונחל ינלופ
 רכוע,  ."םידוהיה דבע, :  ןוגכ ,"תורתוכ,, תיוולב םתונותעב ותנומת
 תונחמ הילגר תא התעמ ריקוה "ראותמה,, ינלופה .'וכו 'וכו ,"ומע
 תונוטלשהו .:וכו לוזה .הרוחסה ביט ,םיחונה םיאנתה ףא לע ,תידוהי
 .םידוהיל ולכנתה לוכה .ןיע ומילעה

 ,םודאר לש היריעה תלהנה לע םג ועיפשה ולאה תוערה תוחורה
 .ס.פ.פ ירבח ודמע השארבש יפ לע ףא

 -עופה תא רטפל היריעה השרדנ םהב םירמאמ ומסרופ תונותעב
 תונקל אל ,םיידוהי הכאלמ-ילעב קיסעהל אל ,םידוהיה םידיקפהו םיל
 םיידוהי תודסומב ךומתל אל ,םיידוהי םירחוסמ ריעה"יכרצ תא
 .'וכו וכו

 -יללוז לכ דגנ ץרפב דומעל חצלאנ היריעב תידוהיה תוגיצנה

 תויוכזה תא חפקל םהיתוחוכ לכב וצרש ,םייומסהו םייולגה םידוהיה

 .היריעה לש תומדוקה התנוהכ תופוקתב םידוהיה ושכרש תוטעמה

 םודאר תיריעב םידוהיה יגיצנ בצמל תינייפא הנומת

 הנודינ הב ,היריעה תצעומ לש תחא הבישי לש ח"וד ,לשמל ,ירה

 ."הרזע,ו "זאט,, םיידוהיה תודסומל תוריעז תוכימת ןתמ תלאש

 זהב .תוכימתה ןתמל דגנתה שטיוועיאג ןיד-ךרוע ..ד.נה ריצה
 םידיקפו םילעופ התקסעה לע ,היריעה תלהנה דגנ עירתה וז תונמד
 ,םהיתודסומל תוכימת ןתמב םינלופה לע םידוהיה תפדעה .םיידוהי
 .םה םהיתודסוממ םג דעס םילבקמ םידוהיהש יפ"לע"ףא

 -זאב תכמות הניא היריעה יכ ,ותמועל ונעט םיידוהיה םיגיצנה
 הרזע תודסומ םייקל םידוהיה םיצלאנ ןכל ,םיינלופבכ םיידוהיה היחר
 םושמ ךכב ןיא ,םיידוהיה םיקקזנל הרזע םיטישומה ,םהלשמ דעסו
 דוחיב .םהל הבח היריעהש רעצמ בוח תרזחה אלא ,םידוהיה תפדעה
 ןירשימב תונפל ולדח םידוהיה ריעה יינעש ,הדבועב בשחתהל שי
 .תנייועה םתדמע לשב היריעב םינלופה םידיקפל

 יקסמודאר סדנהמ ריעה שאר ןגס -- היריעה תלהנה חוכיאב
 -- יכ ,רמא ,םידוהיה תונעט לע ובישהב

 ידי-לע םידוהיה חופיק לש םידחוימ םירקמ לע עמש אל אוה (א

 הבצמ בקע השיגרה .תידוהיה היסולכואהש ןכתיי .היריעה ידיקפ

 .ונניאש םוקמב חופק האור ,השקה

 לש ילכלכה הנבמה ירה ,םיידוהי תודסומב תוכימתל רשא (ב

 ןטק דעסל םיאכזה םיקקזנה רפסמ ילמרופ ןפואבש .םרוג םידוהיה

 ,אופיא ,אצוי .(תילעופ הבורב איהש) תינלופה היסולכואב רשאמ

 רתוי לבקל םינלופה לע ,דעסל תמאב םיקקזנה לש סחיה יפלש

 הרזע-תודסומ םויקב ךרוצ ,אופיא ,שי .םולכ אלו טעמכ םידוהיהו

 .ולא תודסומב ךומתל -- םידוהיה תשירדל הקדצה שיו םידרפנ םיידוהי

 ,ותעד .היריעה ידי-לע םיידוהי םידיקפו םילעופ תקסעה ןינעל (ג

 דגנתהל רוסא .וז הלאשב עובקל םיכירצ םיישעמ םיקומינ קרש

 לשב קרו ךא ,םינויבאו םיינע ,םיידוהי הדובעדירסוחמ תקסעהל

 .םידוהי םתויה

 תלחנה דגנ תימשיטנאה תונותעה לש העורפה התסהה ללגב

 "םירבסה,. השרדו ןינעב הנוילעה תושרה הברעתה ,וז הלאשב היריעה
 .היריעה ילעפמב םידוהי לש "לודג הכ, רפסמ לש םתקסעה תביסל

 "אט, תודסומב רתוי ךומתל אלש העצהה התחדנ העבצהב

 ."הרזע,ו

 ,יקסוגור ןוירטונה :םיריצה ועיבצה וזה העצהה דעבש ,ןינעמ

 םיימשיטנא ייה אל םלועמש ,קאינעפעשטש ר"דו יקסבוקוטנאיוש ד"וע

 תיתלשממה הגלפמה םע ונמנש ,(זא דע ונייה םירובס ,םוקמ לכמ ,ךכ)
 .וז הלאשב םתגלפמ ירבח םע דחי ועיבצהו

 היריעה תטלחה החוד יזכרמה ןוטלשה

 ךומתל -היריעהח תטלחה תא רשיא אל ("הדוואיוו,) זוחמה לשומ

 הכימתה לע תמדוקה הטלחהה רשאל בריסש םשכ ,ל"נה תודסומב

 תופוקהש ,היח תודגנתהל קומנה .םידוהיה לש םידסח תולימג תופוקב

 דושרה לע חוקפל דרשמה דקפ תאז תמועל ."טניו'ג,, ידידלע תוכמתנ

 תמייק הניא םאו ,וז ןיעמ תירצונ הפוקל הכימת תתל תוינוריעה תוי

 .הדוסייב עייסל
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 ."הרשכה הטיחשה.. תלאשב םג ןויד ךרענ ליעל הרכזנש הבישיב

 הסכמ הבצקוהו ,ןילופב הרשכה הטיחשה םהה םימיב הלבגוה ,עודיכ

 .ידמל תמצמוצמ התיה הסכמה .םודארל ןללכבו -- ריעו ריע לכל

 -יבסהמ אבוהש רשכ רשבב ילגיל-יתלב רחסמ חתפתה ךכמ האצותכו

 .ילגילליתלב ןפואב רשב תטיחשל רתוי תולודג תויורשפא ויה הב ,הב

 דגנ םיפירח םיעצמא תטקונ הניא עודמ ,הלאשנ היריעה תצעומ
 .היריעה תוסנכה םוצמצל םרוגה רבד -- ריעה ךותל ץוחהמ רשב תאבה

 םילוחה-תיב תרכחה הרשוא וז הבישיב אקוד יכ ,ןייצל ןינעמ

 -- םינש 67ל םוקמב ,הנש 12 לש הפוקתל תידוהי הלהקל ידוהיה

 .תמדוקה הרכחהה דעומ

 ךלוהו רימחמ ןילופ ירעב םידוהיה בצמ

 תוימשיטנאה תוזרכה תא ריסהל :היריעהמ ושרד םידוהיה יגיצנ

 -עהל ,תוינוריעה תועדומה תוחול לעמ םידוהיה דגנ םרחל תוארוקה

 ,םינוירבה דגנ ריעה לש םיירובצה םינגב םייחרזא תורמשמ דימ

 תא שרגל ,םינגב שפנהל םישקבמה ,םידוהי םיחרזא לע םילפנתמה

 םיעירפמה ,קושה ימיב םידוהיה דגנ "םרחה תורמשמ. לש םינוירבה

 .ירובצה ןוחטבה תא םינכסמו רחסמל

 תושירדה תא אלמל םתלכיב רשא לכ תא ושע היריעה תלהנה ירבח

 תויולפנתה לש הנכס הפקשנ תע "םימחה.. םימיב ולעפ דוחיב .ולאה

 זא האבוה .ס.פ.פ תגלפמ לש תיחרזאה היצילימה .םידוהיב תוערפו

 .םינוירבה תא חשרגו קושל

 אל ,תוערפו תויולפנתה תנכס דגנ רעשב הדימע לש וז הריואב
 תלהנה דגנ ועירתה אלו .ילכלכ חופיק לע רבדל "חור-בצמ. היה

 3 קר ויה ,הדידלע ולבקתנש םישדח םילעופ 300 ןיב רשאכ ,היריעה

 ףא לע תאזו .םדוק ויהש (1600 לע) םידוהי םילעופ 130 תמועל ,םידוהי

 םגו םתדובע ןמזב רכש תלבקב םג ,םיחפוקמה לש לופכה דספהה

 רירסוחמ םתויה ימיב הלטב תועובש 14 דעב הכימת תלבקזיאב

 .הדובע

 : ןוגכ תודסומל זא דע ורשואש תוכימתב ,.תוחפל ,ךישמהל ידכ

 תמכסהב םידוהיה יגיצנ וצלאנ ,ב"ויכו "םינקז בשומ,. ."םימותי תיב,

 ידי לע וזה הכימתה תקיחמל םורגת אלש הרוצ אוצמל ,היריעה תלהנה

 ."הדוואיוו,ה -- זוחמה לשומ

 "תורכרכ ילעב,, לש תירצונ הדוגא זא ודסי םודארב םיימשיטנאה

 היושע תיות ועבוכ לע אשנ ירצונ הרכרכדלעב לכו ,("סעשזאקשזארד,)

 ."ירצונ הרכרכ לעב,, :הב תורחו חפמ

 העיסנמ םירצונה םיעסונה תא עיתרהל תורשפאה הנתינ ךכב

 תויותה תאישנ היריעה תלהנה הרסא ןמז רובעכ .תוידוהי תורכרכב

 .ולאה

 היתורצו 1938 תנש לש הינשה תיצחמה

 תיעבל "יטסרד. ןורתפ לע םירוביד ןילופב ועמשנ וז הפוקתב

 "םיאורק יתלב םיחרוא. ,"הנשמ"ירייד,כ ורדגוה םידוהיה .םידוהיה

 תויורדתסהה ,םייתרבחה תודסומה לכמ וקחרוה םה .םהמ רטפהל שיש

 לבקל ליעומו ןוכנל האר ןוגראו תורדתסה לכ .םייעוצקמה םינוגראהו

 טילחח םודארב םיינלופה םיתבה"ילעב דוגא .תוידוהי-יטנא תוטלחה

 יפ-לע"ףא .םידוהיל קסע"יתב ,תויונח ,תוריד ריכשהל אל אוה ףא

 ורכש ,םהב ורג םיגלופהו .םידוהיל םיכייש ויה םודארב םיתבה בורש

 .קסע"יתבו תויונח

 םיגחו תותבש ימיל לוחה תומימ קושה ימי תא ריבעהל ושרד ןכ

 .רחסמהמ םידוהיה תא לילכ קלסל ידכ ,םיידוהי

 ירכא תא םימשיטנאה וחירכה תוכומסה תויריעה תחאבו ,ערא

 תמועלכ ורזח םה םלוא .תבשה םויב חרייעל םתרצות םע אובל הביבסה

 אל תאז לכב .לטוב קושה םויו -- םתרצות תא רוכמל ילבמ ,ואבש

 .תורחא םירעב םג הזכ "רודס, עיצהלמ םיימשיטנאה ועתרנ

 דינצל התיה ןיידע ,ליעל ןייוצש יפכ .הלבגוהש תידוהיה הטיחשה

 .טלחומה הרוסיא ושרדו םימשיטנאה יניעב םינ

 -סילאיצוסה הגלפמה יגיצנמ וליפא ,םהה םימיב שורדל היה השק

 ורשיא םהש המ לכ יכ .תידוהיה היסולכואה ןעמל לועפל ,תינלופה תיט

 םישידא ושענ םידוהיה םיגיצנהש ,אלפייה !יזוחמה ןוטלשה לטיב

 ןוגכ ,תובר םינש ךשמב ולפטו וקסע ןהב .ריעה לש תויללכ תויעבל

 קשמ ,םייביצקתו םייפסכ םינינע ,תיללכ הלהנה ,םעה תואירב רבד

 םהיתוצעבו םהיתורעהבו .םהב שאר"דבוכב ונד דימתש ,'וכו ריעה

 תא תוצירחבו רשויב ,הנומאב ואלימו ריעה קשמ תא אירבהל ועייס

 .הפ לכב םלכא שואיהו ,שפנה תוחכ ולכ .םהילע ולטוהש םידיקפתה

 גיצנה ענמנ ,היריעה תצעומ לש תונורחאה תובישיה תחאב

 ,ולש הרהצהב שיגדהו היריעה לש תויללכה תולאשב רבדלמ ידוהיה

 "והיה תשירד תא ,רתויב הריעזה הדימב וליפא .קפסמ ביצקתה ןיאש

 .םיפיעסה לכב םיעיפומ םה תוסנכהה דצב .השקה םבצמ רופישל םיד

 ןיאש ,םינימאמ םידוהיה יכ ריהצה ןכ .יספא םקלח -- תואצוהב וליאו

 .היריעב .ס.פ.פה לש בורב יולת רבדה

 1939 לירפאב תוריחבה

 וז הפוקתב .םודאר תיריעל תושדח תוריחב וכרענ 1939 לירפאב

 -תוזרכב .תינלופה הרבחה לע טלחומ ןוטלש היצקאירה הטלתשה

 "והיה דגנ רתויב תובעותמה תואמסיסה יוטיב ידיל ואבוה תוריחבה

 בורה תא הדיספה םנמאו .ולא תואמסיסב השמתשה אל .ס.פ.פ .םיד
 תא השרי ןוטלשה תגלפמ .םיריצ 25 םוקמב 19 הלבק איה .היריעב

 -יטנאה הרוחסהש ,הארנ .דחא ריצ .ד.נ .םיריצ 18 הלבקב ,המוקמ

 תויהל היה ךירצ המ םשלו ,הלשממה תגלפמב התיה הייוצמ תימש

 ? היציזופואב

 תפוקתב רשאמ הנוש בכרהב לבא ,םיריצ 10-ב וכז םידוהיה

 7 תויעוצקמ תודוגאו "דנוב, תדחואמה המישרה .תמדוקה הנוהכה

 שוגל ,1 -- הכאלמ ילעבל ,םיטסינומוקל 3 ,"דנוב,ל 3 םהמ םיריצ

 .3 -- יחרזאה

 תוריחבה תא רשאל הקיפסה אל תויריעה לע תחקפמה תושרה

 .םיצאנה ידיב השבכנ םודארו המחלמה הצרפ הנה יכ ,ןהיתואצותו

 .םיחצורה ידיב ופסינ םיידוהיה םיגיצנה בור

 םידוהיה ייחב דבכנ הכ הלועפיחטש לע הלא תונורכז ושמשי

 םנמז ושידקהש הלא לכ לש םרכזל דובכ לש ןויצ ,ופלחש םודארב

 .ידוהיה רובצה תבוטל םחוכו
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 קיטיועפב םימדה תוערואמ / .ר עשוהי

 : תכרעמה תאמ

 תוערואמל ונרפסב םוקמ םישידקמ וננה םימעט המכמ

 ושחרתהש תוערואמה ןיב םימוחת םוחתל ןיא .א | :קיטישפ

 -ושק ויה תוכומסה תורייעהש יפל ,דבלב ריעה ירעשב םודארב

 ,טודארל הרתי הברק תעדונ קיטישפל .םיקודה םירשקב הב תור

 וכייתשה ,תודסומו תידוהי הליהק הב התיה אלש םימיב דוע יכ

 ולבוה ,תורבקה-תיב דוסייל דעו ,קיטישפ תליהקל םודאר ידוהי

 .קיטישפ לש תורבקה-תיבב הרובקל םודאר ידוהי

 לדוהי תא קר אל וריעסהש קיטישפב תוערואמה תעב .ב

 וליאכ םודאר ידוחי ושיגרה ,ולוכ םלועה תודהי םג אלא ,ןילופ

 שקבל קיטישפ ידוהי ואב ןאכל .םמצע םתוא תוערואמה ודקפ

 םילוחה-תיבלו .םורגופה רחאל הלהבב ועיגה ןאכל .דעסו הרזע

 היח השודקה התמ םודארב .םיעוצפה ואבוה םודארב ידוהיה

 לש םע-תנגפה הכפהש הלודגה היוולה הכרענ ןאכ .הקסבוקנימ

 .םהב תכמותה הלשממהו םיערופה דגנ ןילופ תודחי

 יקיטישפ טפשמ, םשב עדונה טפשמה -- גוליפאה ,ףוסבלו

 .םודארב יזוחמה טפשמה-תיבב ךרענ

 תוערואמה ולחה דציכ

 דגנ תילכלכהו תיטילופה ה5רעמה .1936 תנש תלחתהב הז הי

 .הכלהו הפירחה ,"היצנס,ה תלשממ ידידלע הלהנתהש םידוהיה 8 1

 הלביק ,תוילכלכה תודמעה לכמ םידוהיה ילגר תא קוחדל -- המגמה

 לש םיינוציקה םיטנמלאה ידי תא הקזיחו הלשממה תאמ דעסו הכימת

 דגנ םג םיתעל ,םידוהיה דגנ תומילא-יעצמאב ושמתשהש ,םיקדנאה

 דממה .םידוהיה םע רחסמ"ירשקב ודמעו םתדוקפל ותייצ אלש םינלופ

 ידיב העייס רבד לש ותימאל .ךא ,תוילַארטיינ לש םינפ הדימעה הלש

 תוישפח םידי התתב ,היילפההו םרחה תוינידמ תמשגהב םינוירבה

 תושעל םהל החינהבו םיידוהיה רחסמה"יתב דיל םרחה"תורמשמל

 .םצפחכ

 דממה דימת המישאה םינלופה םינוירבל םידוהיה ןיב תויושגנתהב

 הפקתה לש וז הריוואב ."תויושגנתהב םיחתופכ, םידוהיה תא הלש

 תוערואמ ושמיש ,םידוהיה לש תוילכלכה םהיתודמע לע תזכורמ
 ?םירווע,ה יניע םג וחקפ םה .בצמה תכשח תא ריאהש קרבכ קיטישפ

 .אוהש תומכ בצמה תא תוארל וצר אלש

 קיטישפ ,לוויזדוא תורייעב תידוהיה היסולכואה הדמענ 1935 ףוסמ

 דחא דמוע םשארבש םיערופ ידידלע עצובמה רורטה ןמיסב תורחאו

 ימיב םיקוושב םרחס תא םייקל םידוהיל םיעירפמ םה .קאצרוק םשב

 הריכמב םיעירפמ ףאו ,םידוהי לצא תונקל םירכאהמ םיענומ .םידיריה

 תא םיכמ .חוכב םישמתשמו הלומעתב םיקפתסמ םה ןיא .םידוהיל

 םרחה תואירקל תייצמ וניאש רכאו ,םידוהיה םילכורהו םירחוסה

 םיווצמו םרח"תורמשמ םידימעמ םה .םדי"לע הכומ אוה ףא -- םהלש

 הניאו דצהמ תדמוע הרטשמה וליאו ,םצפח תא םייקל היסולכואה לע
 -וירבה ידגנתממ והשימ ,התעדל ,רוסאל שישכ הרקמב אלא תברעתמ
 .םד ךפשנ רבכ רשאכ וא ,םינ

 -ותכו .תויושגנתה תוצרופ ,ףיווקב םעפ לוויזדואב םעפ ,םשו הפ
 .ידוהי ןקז -- דחא גורה ףאו השקו לק םיעוצפ שי ןהמ האצ

 אצמנ הרייעה לנפל םירטמוליק השולש .החותמ הריואה קיטישפב

 תרצות ליבומה רחוס לכמ םיבוג םש ,(עקטאגאר) יקדנא "רעש,

 .םיערופה לש םהיתואצוה יוסיכל דחוימ םולשת הרייעל הלגעב

 םהיתועיבתשכ .דוחיבו .תרבוג םיקדנאה םינוירבה לש םתונפקות
 הז םידוהי םע רחסמב םיליגרה ,םירכאה ידידלע תונענ ןניא תומורתל
 תונחל "םיצפוק,, ויה -- עגרל ןיע תורמשמה ומילעהשמ .םינשב תואמ
 יולגב םינוירבה םיננכתמ ,הנהו .היינקו הריכמ םשל תידוהיה
 ,םיעדוי קיטישפב לכה .םהינכשל םידוהיה ןיב םוהת ורכיש "תוערואמ,
 .דיריה םוי ,סראמב 9 :עודי ךיראתה וליפא ,"לשבתמ, והשמש

 ...םיעיגרמ תונוטלשה

 ...םילדתשמו םינוש םידרשמל םידוהי םיצר תוערואמה ינפל עובש
 ידוהימ תחלשמ תבצייתמ םודאוב טוקרמארט הטסוראטסה לצא
 -תרמשמ חלשיש תשקבמו ,יקסבונצפו יקציטישפ ,הגנל :קיטשפ
 הטסוראטסה תבושת .תוערואמה ינפ תא םדקל ידכ ,תרבגומ הרטשמ
 םושו קיטישפב טקש ררוש תונמיהמ תועידי יפל,, ."תיניינע,ו הטקש
 םיזירפמו ידמ םיינבצע םידוהיה ,ללכב .דחא ףאל היופצ הניא הנכס
 -ותשה תררועמה תיניצ הרעה ומצעל השרמ אוה .תועומשה ךרעב
 : תונוטלשה חכ"אב יפמ האב איהש םושמ .תוממ

 ..."'תושעל המ יל ןיא ...םיתמ ןיא דוע לכ, -

 םויה תרחמל .ותימאל בצמה תא םעדיב ,ועגרנ אל קיטישפ ידוהי

 המכו ץליקמ טרופפר ברה םע דחיו תחלשמה התוא ץליקל תעסונ

 לש ןוחטבה דרשמ להנמ ינפל םיבצייתמ םה םוקמהמ םידוהי םינקסע

 תא אוה ףא עיקוה ריכבה דיקפה .הנגה םישקבמו הדוואיווה

 אוה ,םוקמל ןוחטב"תוחכ חולשל תחת ."הרתיה תידוהיה תושיגרה,

 דע ועראש תולפנתה ירקמ לע םיטרפ ובו ריכזת ול וחלשיש שרוד

 .התע

 םוי -- אבה "נש םויל תונכהה רתויו רתוי וטלבתנ םיתניב

 תויולדתשהל תונוטלשה לש םתונעיה"יא לע םיעדוי םיערופה .דיריה

 .םהיתונכה תא ללכ םימילעמ םה ןיא .םיערופה דגנ הנגה לבקל םידוהיה

 .םהישארב לזרב-תולוגו לזרבד-יטוחש םיבע תולקמב םידייטצמ

 -- ענמהל םילדתשמ םידוהיה .תלמשוחמ הריואה .דיריה םוי אב

 דע .םיערופל הפ"ןוחתפ תתל אלש ידכ ,תויושגנתהמ -- רשפאה לככ

 לכ ילב םויהדהנפו טעמ דוע יכ .םיאור םינוירבה .טקש ררש םירהצה

 םיררועמו ,םידוהי לצא תונקל םיסנכנה םירכאב םירגתמ םה .ערואמ

 | .תוכמו המוהמ

 הרטשמהמ :בצמח תא תנחובו תפסאתמ םידוהי םיריעצ תצובק

 -ףא ,"ונמצע לע ןגנ, :הטילחמ איהו ,יהשלכ הרזעל תופצל ןיא

 !ענכהל אל !שארה תא ףוכל אל .םיבר דגנ םיטעמ ונאש יפזלע
 .דבכ בלב םירזפתמו

 תידוהיה תודגנתהה

 תוכהל ןמזה עיגה, :םיקעוזו תובוחרה לכב םיצצורתמ םיערופה

 ,םהיתבל הלהבב תגסל םידוהי המכ ולחה ןושארה עגרב "!םידוהיב

 םוקמב וראשנ ,םיצימאה .םהמ קלח .תונולחה ופיגהו תותלדה ולענ

 דימ .תוכמב וגע םהיתוכמ לעו ,םינוירבל תודגנתה תולגל ולחהו



 ופיצ אל םילפנתמה .תורירמבו זועב ומחלנש םידוהי דוע ופסוותנ
 רשגל דע ריעהמ םושרגו םהירחא ופדר םידוהיה .וחרבו ולהבנ -- ךכל

 .היגדוופל ךרדב

 תברעתמ הרטשמה

 םימדה תוערואמל המרגו "תילרטיינה, הרטשמה הברעתה זא

 ,וששואתה םינוירבה .הרייעל םידוהיה תא השריגו ,ךכ רחא וצרפש

 .קיטישפל ורזחו -- הביבסב םירפכהמ הרזע ולבק

 -יאב םיחוטבו .חצרו דוש ,םקנ תוואתמ םיחתרומ ורזח םנוירבה

 ."ןוחטבה ירמוש, דצמ הערפה

 תונולחו תותלד תצירפ .תוכמ :עודיה ןונגסב תוערפה ולחה

 .םיעוצפו םיכומ תולוקו תושמש ץפנ עמשנ ."דיב אבה לכ, תריבשו

 (בילפנתמהמ דחאו ,תוירי המכ ועמשנ תוערואמה לש םמוצעב

 .גרהנו הרונ קאינשעיוו וואלסינטס

 שפחל הלחה הרטשמה .ורי םידוהיה יכ ,העומשה הטשפ דימ

 תיבמ םירטושה תא וכילוה םיימוקמה םינוירבה .םיידוהי םיתבב קשנ

 ורבש תופליכו םילישכ ,םינזרגב .תונחל תונחמו הרידל הרידמ ,תיבל

 םיעצמה וערק .התיבה םמע תחקלו דודשל ולכי אלש ,ךרעדרב רבד לכ

 תוללי ,ףטו םישנ ,םישנא לע ולמח אלו וכה .תוצונה תא ורזפו
 .םיחצורה לש ארפה"תוקעזב וברעתה םיחרובה םידוהיה

 הנגה וז התיה ,םרב .ןנוגתהל םידוהיהמ קלח וסינ הז בצמב םג

 ,ול ודמע ויתוחכש לככ ,ותיבבו ורדחב דיחי לכ לש תילאודיווידניא

 ןיידע וננוגתה םשו הפ .תוערואמה תלחתהבכ תנגרואמ הנגה אלו

 | .תובוחרב םג םידיחי

 יקסבוקנימ םישודקה

 הצקב לופיל טמ תיבב ,יקסבוקנימ ףסוי רלדנסה לש לדה ונועמל

 םיערופה וצרפ ,םהידלי העבראו ותשא היח ,ףסוי ורג וב ,הרייעה

 יניעל םוקמב תמ אוהו ףסוי לש ושאר תא וצחמ םינזרגבו םדא-יארפ
 םייניצר םיעצפ ועצפנ ןכו ,השק העצפנ היח ותשא .וידליו ותשא
 .8 ןב ויחאו 16 ןב לאירבג : םינבה

 .התמ םשו ידוהיה םילוחה-תיבל ,םודארל הלבוה הקסבוקנימ היח

 ידוהי תונברק לש הכורא הרייש םתוארב ,ודרחנ םודאר ידוהי

 .םוקמב ידוהיה םילוחה תיבל םכרדב ,הנשטלמ בוחרב קיטישפ

 םיכועמו םיכומ ,הינב ינש םיעוצפ ואבוה הקסבוקנימ היח דבלמ

 -תיבל ואבוה םיערופהמ .םיעוצפ רשע"השש דועו ,ריכה יתלבל דע

 םיעוצפ ויה םיערופה ןיבמ םיבר יכ ,עודי .השק םיעוצפ ינש םילוח

 -ופתתשהל החכוהכ ושמשי אמש ששחמ םהיעצפ תא וליג אל לבא ,לק

 .תוערפב םת

 הלודג הקלחמ קיטישפל העיגה םורגופה ירחא תועש יתש םותכ

 .םוקמב רדס טילשהל ידכ ,הרטשמ לש

 הלגתנש הזחמה תא ראתמ השראוב ידוהי ןותע לש דחוימ חילש

 : וינפל

 לש םיניע-ילגלגכ תונולחה .המיא תוערוז תוידוהיה תוברוחה,,

 םד ימתכ תוריקה לע .םיסורה םירונת .םירובש םיסירת .םירוויע

 הלא .קוידב ועיבצה ,תועט לכ הלח אל .םימלש םירצונה יתב .שורק
 ."םיידוהיה םיתבה םה

 טוקמהמ םיטלמנ קיטישפ ידוהי

 ,יולגב ומייא םה .םיערופה וקלתסה אל םוקמב הרטשמה תעפוה םע

 .םידוהיה לכ תא וטחשי הרטשמה תביזע םע יכ

 בוחרב הרייש תיארנ בושו .הלהב ףוקת םוקמה ידוהימ לודג קלח

 םה םיכילומ םהידיבו ,בגה לע םילימרתה .קיטישפמ ךרדב ,הנשטלמ

 הלודגה תידוהיה הליהקב ןוחטבו ןגמ םישפחמ םה .ףטהו םידליה תא

 .םודארב

 ידוהי וויל (תוערואמה תרחמל) םיירהצה ירחא ישילשה םויב

 םהיפתכ לע .םימלוע תחונמל יקסבוקנימ ףסוי םנברק תא קיטישפ

 דע ןוראה אשינ ןברקה יבורקו הגנל להקה שאר ,אריפש בוה לש

 תורבקה תיב .שודקל ודפסו דובכ וקלח םידוהי יפלא .תורבקה-תיבל

 .וזכ הייול האר םרט הנש 600 ןב קיטישפב

 האחמ תנגפה -- יקסבוקנימ היח תייול

 תא היח ותשא החפנ ,הרובקל אבוה יקסבוקנימ ףסויש ןמזב וב

 -האחמ"תנגפה הכפה התייול .םודארב ידוהיה םילוחה-תיבב התמשנ

 .הדועמ תידוהיה םודאר התאר אל התומכש ,םעזו

 ונענ יגארטה ןברקה תייולהב ףתתשהל תוארוקה תועדומל

 .םיפתתשמ בורמ ומה תובוחרה .םיגוחה לכמ םודאר ידוהי יפלא תרשע

 יטשניבור ברה רוטנסה :ןילופ תודהי יחילש וכלה הלגעה ירחא

 יחילש ,יקסנא'צשאראט טניו'גה תלרנה חכדאב ,ןיטשרמוז ריצה

 ידוהי לש םירחא תודסומו תידוהיה הלהקה חכ-יאב ,תידוהיה תונותעה
 .םודאר

 ברה דיפסמ ןאכ .תסנכה-תיב תא תרבוע היולה תכולהת

 :רמא ךכו .להקה יכבב םעפב םעפכ קספנ ומואנש ,ןיטשניבור

 ןגמה-רסוחו תידוהיה הידגרטה לוק ץראה רודכ לכב עמשנ םויה.

 .! המדאה ןמ ונילא םיקעוז תונברקה ימד לוק .ידוהיה

 םיוולמ ונגה םויה .רובצה ןברק תא הכבמ םידוהיה תדע לכ,

 םעה לש חצנה רפסב דעל ןוני םמשו ,םישודקו םילודג "םירתסנ,

 ישודק תמשנ לש "רוכזי,ה רדעי אל ידוהיה םעה ישודק ןיב .ידוהיה

 ."יקסבוקנימ היחו ףסוי קיטישפ

 תאז םע .םירופכ"םוי לש הריוא .םיבר יניעב תועמד ,שגרנ להקה

 ןוחטב לש השוחת תספות המוקמ תאו ,שואיה תשגרה תפלוח
 וג .הוואגו

 ודפס חותפה רבקה דיל .ברעב 67ב הייולה העיגה תורבקה"תיבל

 -- קיטישפג ןקסעהו םיובלטייט םודארמ הארוהה"הרומ הגורהל

 .ששה ןב יקסבוקנימ םותיה רמא "שידק,  .ץיבוקרב

 ידוהיה םלועב עוזעז

 יהוזש וניבה לכה .ויתוצופתל ידוהיה םעה תא ועזעז תוערואמה

 -ימימת ויה וז הכרעהב ןילופ ידוהי לש םייקה"תוכז םצע לע הפקתה

 .ןילופ תודהיב םיגוחהו תוגלפמה לכ םיעד

 תודובעה לכ .תועש יתש תב התיבש הכרענ תוערפה דגנ האחמכ

 .ורגסנ תויונחה .וקספיה
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 קיטישפ טפשמ

 ,םודארמ הטסוראטסה קיטישפל ועיגה תוערואמה רחאל דימ

 .םירחאו קנומ הרטשמה לש יללכה דקפמה ,שטיביקטוד רוגיטקה

 -העבש םהמ .תומוהמה-יררועמ רותב םישנא המכו םירשע ורסאנ

 ,רקוצ םייח השמ ,לאיחי ונב ,אקסל השמ :םידוהי השמחו םינלופ רשע

 ,תוינומה תויולהקתהב ומשאנ םינלופה .גייווצנשריק ,ןמדירפ םהרבא

 התסהו םידוהיה לע םינוש תיחשמ"ילכב תויולפנתה ,הרטשמל תודגנתה
 תודגנתה .םירכא לע תולפנתהב -- ומשאנ םידוהיה וליאו ,םדגנ
 דחא ףא .קאינשעיוו רכיאל תוומ תמירגו םיחדקאב תוירי ,הרטשמל
 .ותמשאב הדוה אל םימשאנהמ

 טפשמה"תיבב אלו -- קימייסה ןינבב טפשמה ךרענ ליגרכ אלש

 .יזוחמה

 םיטרופמה םידוהיה םימשאנה דבלמ ,םיבשוי םימשאנה לספס לע

 רזעילא (2 ,גרבסבראה בקעי םהרבא (1 :םידוהי 10 דוע ,הלעמל

 ,טשרעפ השמ (5 ,גינוה לאפר (4 ,הדייז שובייל בקעי (3 ,גרעבדלעפ

 ,אדנאב קחצי (9 ,הגנל לביל (8 .רקוצ השמ (1 ,לגנרק לואש 6
 .ןמדירפ קחצי (0

 םירכאה לע םידכולמ תוחכב תולפנתה ,תולהקתהב םימאשנ מה

 תומשאהה דבלמ .םיעצפל ומרגש םינבא יודייב .ךרדב ועסנ וא וכלהש

 ,גיוצנשריק רזעילא :םימשאנ ,םיפסונה םימשאנה תרשע דגנ ולאה

 םיעצפ תמירגו םירכאב תויריב ןמדירפ קחציו גיוצנשריק בקעי

 אקסל לאיחי םולשו חדקאב היריב -- ןיטשנרב בקעי .םהמ השולשל

 .קאינשיו וואלסינטסל תומ תמירגו חדקאב היריב

 ריואב אלא םישנאב אל לבא .חדקאב היריב הדומ אקסל םשאנה

 .הדחפה םשל --

 םגיהנמ םשארבו ,םהלש ןידה-יכרוע יבוט תא וסייג םיקדנאה
 .ץיביאג -- םודארב םסרופמה לארשי"אנוש היה ורזוע ,יקסלבוק

 לולשל .םע5 םידוהיה תא םישאהל ןויסנ טפשמב האר ידוהיה דצה

 .םיערופהו םינוירבה ידסחל וריקפהלו וייח לע ןגהל תוכזה ונממ

 םיטפשמב םתנגהב םימסרופמ םהמ םידוהיה ןידה-יכרוע יבוט
 ,ואדנל .רגירק ,סילוגרמ ,רגניטא ,ןוטנרב :םירוגינס ויה ,םייטילופ
 דגנו רשויהו קדצה ןימיל ובציתה ןכ .ןיטשגינפ ד"וע םודארמו .ןיול

 יקסנאמוש : םיינלופה םימדקתמהו םילרבילה ןידה יכרוע היצקאירה

 .יקסלאכספו שטיבשורטפ רוספורפ

 .םתעשב סילייבו סופיירד יטפשמל טפשמה המד םידוהיה יניעב

 :טפשמה סורפב הריואה תא ידוהי ןותע לש וחילש ראתמ ךכו

 .םודארב טפשמה-תיבב טפשמה תלחתה םע ,שמח העשב םויה,

 קר אל ץרחיי ןידהזרזג יכ .םלועה לכב דחא בצקב ידוהיה בלה םעופ

 .םלועה ידוהי לכ לע אלא .קיטישפ ידוהימ םידחא לע

 :םא ץורחי אוהו

 ? םידוהי תוכהל רתומ --

 ? םדובכ ללחל רתומ --

 ? םידוהיה לש םמחל תפ תא תוירזכאב לוזגל רתומ --

 ,השקונ תוילאמרופב טפשמה תא להינ םיטפושה"רבח שאר"בשוי
 םתאחמ םיעימשמה הלא דעב עירפמ אוה ןיא .תויביטקייבואב הרואכל

 הפצמ ידוהיה דצהו .תירזכא תומילאבו חוכב שומישה דגנ הפירחה
 .קדוצ ןידד-קספל הווקמו

  טפשמה לש שאר בשויה עסנ טפשמה"תיבב םינוידה רמג םע דימ

 דמסמה לכ ומעו השראול (םודארב יזוחמה טפשמה תיב ר"וי היהש)
 טפשמה"תיב םלואל תוביתנה-תיבמ רשי שגינ השראומ ורזחב .םיכ
 .ןידה קספ תא ארקו

 ןידה-קספ

 םא ,הלאשה לע הנוע אוה .ןילופ תודהי תא םיהדה ןידה"קספ

 הנגהל תוכז םידוהיל ןיאש ,עבונ ונממ !ןכ -- םידוהיב תוכהל רתומ

 / .תימצע

 רסוחמ םיאכז ואצי -- יקסבוקנימ גוזה חצרב םינלופה םימשאנה

 לטוה םהמ השולש לע -- םינלופה םימשאנה ראשל רשאו ...תוחכוה

 "רסאמ שדוח 6 -- השימח ,םישדח 10 -- דחא ,הנש רסאמ שנוע

 .יאנת"לע

 םולש לאיחי לע .םידבכ םישנע ולטוה םידוהיה םימשאגה לע

 לארשי .םינש 6 -- גיוצנשריק רזעילא ,םינש 8 רסאמ -- אקסל

 10 דע 6"מ רסאמל רתיהו םינש 5 -  ןמדירפ בקעיו גיוצנשריק

 .םישדח

 טפשמה יקומנ

 :רמאנ ןידה-קספ תאצוהל םייוסמ ןמז רובעכ ומסרופש םיקומנב

 תא הצליאש הביס םוש התיה אל, ,"םיליחתמה ויה םידוהיה,

 םידוהיה תולפנתהמ ןבצועמ היה להקה, ;"תימצע הנגהל םידוהיה

 *,םלנה"

 ןידהיקספ !םיפקתנה תעשרהו םיפקותה תקדצה -- רוציקב

 תלשממ יכ ,לילעב ררבוה .ידוהיה םלועב אכדמ םשור וררוע ויקומנו

 תירטנמלאה םתוכז תא ןילופ ידוהימ לולשל ,רמוא הרמג "היצנסה,,

 רעשב הדימעל תוחכה לכ תא סייגל םהילע יכו םמצע תא םייקל

 .היופצה הנכסה דגנ

 "תדוקנמ תעדה תא חיסהל ןיא תוערואמבש תויגארטה לכ םע

 !דובכב םשפנ לע םידוהיה תדימע -- איהו ןהבש רואה

 תחא לגרב ןיידע דמעש ,ריעצ רוד םק תנוטנטקה הרייעב םג

 רתתסה אל ,םיערופה תמיאמ חרב אלש -- הבישיבו שרדמה-תיבב

 .םחלנו

 ידוהיה דרמה ייוליגו ונמע תא הדקפש המויאה האושה ןיאו

 .קיטישפב "ןטקה, ערואמה לע ליפאהל םיכירצ ,םינוש תומוקמב

 .המחלמה ינפל ןילופ תודחי לושיחב בושח בלש שמיש אוה
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 םידה

 םייולתה תועוכש / רה מ

 -ירטסואה אבצה שבכ ,1914 תנשב הנושארה םלועדתמחלמ תליחת ב

 -תכלממ,, זא ארקנש לבחהמ לודג חטשו תובר לובג-ירע יגמרג

 ,השראוד-אקארק ישארה) שיבכה לע תנכושה ,םודאר ריע םג ."ןילופ

 ורזח .םיסורה ורבג ןמז ירחא לבא ,השבכנ -- בושח הרובחת קרוע
 .םביוא תא הנממ ושריגו ריעל

 ךרד םרבעב םיסור םילייח תגולפ .ד"ערת לולא שדוחב הז היה

 לש ןולחב וניחבה ,רווד-ינראשט ארקנה םוקמה דיל ,אינילמאז רברפ

 תופיכו תוכורא תואפ ילעב םיריעצ ינש -- םידוהי השולשב ךומנ תיב

 דיתעש רדנסכלאמ ברה לש ונב ,רגיצנד ילבייפ 'ר דחא םהמ ,םהישארל
 \ויחש ימ לש ויחא ,ץיבקנס יכדרמ שריה 'ר ינשהו ואסכ תשרל היה

 ריאמ 'ר ינתח םהינש -- םילשוריב "תמא-תפש, תבישי שאר כ"חא

 םה .ןמזייא בקעי 'ר ,םהלש דוד"ןב ,םבורק םתאו ,גרבנטור לאיחי

 .הרות ירבדב וקסעו םיחותפ םירפס דיל ובשי

 רחאל .םינמרג םש ורתתסהש ,ולילעהו הרידל וסנכנ םילייחה

 תשולש תא םמע וחקל ,רבד ואצמ אלו תומוקמה לכב ושפיחש

 יכ ,ורמא הייאר-ידע .תחא הנקזו םידלי קר וראשנ הרידב .םידוהיה

 .ולשמ הנשל;?ירבד תאז תונמדזהב ףיסוה ,ינלופ ,תיבהו רמוש

 .דחפו הדרה יזוחא ויה לכהו ,ריעב רבדה עדונ רהמ שיח

 םידוהיכ ,םירחא הלעמ ישנאו ריעה שאר לצא תוצצורתה הליחתה

 וריבסהו ולדתשא .םייסורה תונוטלשל השיג םהל התיהש ,םירצונכ

 םהייחב בורעלו דיעהל ויה םינכומ לכו -- תרעצמ תועט ןאכ הלפנש

 יאבצה הלשומ .עשפמ םיפחו םירשיו םימימת םישנא םה םירוצעהש

 רקובב .ותחטבה םייק אל םלוא .רבדב ןייעלו רוקחל חיטבה ריעה לש

 אצוהש תומ ןידירקספ םדגנ אצוהו םילגרמכ ומשאנ םתשלש יכ ,עדונ

 הכומסה ריטפק תשרוחב םיסורה ידיילע ולתנ םה .דימו ףכית לעופל

 .ריעל

 תואבצ1 לש ןוילעה איבצמה ,ץיביילוקינ ילוקינ תפוקתב הז היה
 םידוהיה יכ ,אסריגה תא איצמהש ,עדונה םידוהיה ררוצ ,םייסורה

 .םינמרגה ילגרמ םה

 לע יגארטוי ערואמהו לש אכדמהו דבכה םשורה תא ראתל ןיא

 גישהל ידכ ,תדחוימ תולדתשהב ךןרוצ היה .תידוהיה היסולכואה

 .לארשי רבקל םיתמומה תא איבהל ןוישר

 ידוהי לכ -- היילתה יצעמ םתוא ודירוה אשידק"הרבחה ישנא

 הלאש ושיגרהו ועדי לכה .דבכ לבאו יכבב היוולב ופתתשה ריעה
 ורבקנ םה .הדעה לכ ןווע ואשנש םישודק תונברק -- תוכלמ יגורה םה

 םוקמ בר ןמז שמישש -- להוא םקוה םהירבק לעו ,ינשה דיל דחא

 .םיקידצ ירבקל המודב ,חורדישקלו שפנ-ירמל תוליפתו הילע

 םיצאנה ידיב ולוכ תורבקה-תיב םע דחי ללוח םרבקו סרהנ להואה

 .תורצחו תוכרדמ ןהב ףצרל תובצמה תא ורקעש ,םהירזועו

 "ונלוע תויוכז ןויווטנ..
 ,1922 רבמצד ,"גנוטייצ רעמַאדאר,'ב םיאצומ ונא ליעלד תרתוכב

 : הלאה תועידיה תא

 תיעיבשה הקלחמה דימלת שרוג ינלופה ילאירה רפסה-תיבמ,

 רמושה, תיביטריפסנוק הדוגאל ותוכייתשה ללגב ,םיובנטסק

 ."ריעצה

 םייסל ריצה לש ותלהנהבש תונבל תיגולוליפה היסנמיגה,,

 םיבר תועובש הז תלהנמ ,קיטלוס רמ ,םודארב "אנעיח,  תגלפממ

 ,הירוטסיה םידימלתה תא דמלל תחת .העורפ תימשיטנא התסה

 -מרגה ןיבל םידוהיה ןיב יאשח רשק,, לע תוישעמ םהל םירפסמ

 רועשה תעשב ףיטהל ליחתה יקסנברוא הירוטסיהל הרומהו .'םינ

 -לעתה תחא הידוהי הדימלת .םידוהיל "סוזואלק סורמונ,, תגהנהל

 המק תודימלתה תחאשכו ,תושגרתה בורמ רועשה תעשב הפ

 האצוה איה -- תיעזג התסהל אלו הירוטסיהל רועש הזש הרמאו

 ."הקלחמהמ דימ

 :רפוסמ םיאבה תונוילגה דחאב .אובל ורחיא אל תואצותה

 םרחל העורפ התסהב הליחתה "יאווזאר,, תימשיטנאה הדוגאה,

 ןיבמ םינוירב תוצובק ובבותסה עובשה לכ ךשמב .םידוהיה לע

 תויונחל וסנכנש םינוקה לע ולפנתה ,ילאירה רפסה-תיב ידימלת

 .ללכ הביגה אלו הברעתה הרטשמה .תושמשה תא ורבשו תוידוהי

 וילע ולפנתה ,תידוהי תונחב תוריפ זוארק-סללק ר'ד הנקשכ

 אלש תואמסיסב וכלכול תוריקה לכ .םהמ ץלחנ ישוקבו םינוירבה

 תעשב ,ישימחה םויב .םה םידגוב םידוהי יכו ,םידוהי לצא תונקל

 ןהמ ושריגו תוידוהיה תויונחחה לע רורטה"תוגולפ ולפנתה ,דיריה

 .םירפכהמ ואבש םירכאה תא

 האצוהל יתטיש עסמ להנתמ םיינוכיתה רפסה-יתב ךותבו

 "רמש וא .םיינלופה רפסה-יתבמ םידוהיה םידימלתה לש תיתגרדה

 וא ,תידוהי רעונ-תעונתל תוכייתשה ןוועב םידימלתה תא םיקיח

 .םשמ םיחרוב םמצעב םהש דע םתוא םיזבמש

 תא ןתנש ימשיטנאה רורטה ללותשמ רפסה-יתב ילתכל ץוחמו

 ,ל"ז אגנעל דוד שירעב ,קיטישפב ינויצה ןקסעה חצרב ויתואצות

 ."תימואל תוחילשב ותרמשמ לע לפנש
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 תשאונ הכרעמ םידוהיה הצעומה ירבח םילהנמ ריעה תצעומב

 "רעמַאדאר,ב .תודסומל תובצקההו הדובעה תקולחב תוילפהה דגנ

 תצעומ תבישימ ח"וד םיארוק ונא 1925 רבמטפסמ "ןבעל רעצלעק

 : ריעה

 םושמ היריעב ןומיא תתל לוכי אוה ןיאש ,רמוא לקנרפ רמו,

 בויבה תודובע לש תקדוצ הקולח לע תוטלחהב תבשחתמ איה ןיאש

 תא ףיקתה רילומ ד"ועש ירחא .םיידוהיהו םיינלופה םילעופה ןיב

 תושר תא לביק ,םידוהיל סחיב היריעה לש תיללכה הקיטילופה

 המשאה תא "ןעלוא, המריפה לע ליטהש ,הצעומה שאר רובידה

 תא םיעיקומ רילומ ד"ועו טנאלירב רמ .םידוהיב הצור הניאש

 תמייק םירחא םירקמב םגש ,םיפיסומו ,המריפה לש התוגהנתה

 ."םידוהי יבגל הילפה



 רובצ:יסנרפו להק ישאר

 יקסכאיב קחצי
 ץורפל דע תופוצר םינש 30 ךשמב םודארב הלהקה שארב דמ

 תיצחמל יסופיט להק"שאר היה אוה .הנושארה םלועה תמחלמ 7

 םימיה,,מ םינקז יפבו תורפסב ראותמכ .הרשעד-עשתה האמה לש הינשה

 ."םהה
 ויקסע .רובצה תעדב יולת יתלבל ואשע ןתיאה ילכלכה ובצמ

 ול ואיבה ,ב"ויכו םישיבכ תלילס לש תונלבקב ,תורעיב : םיפעוסמה

 ,תילאכראירטאפה ותוזחו ,הלא לכ ."תוכלמל הברק,..ו\ דובכ ,רשוע

 -והיה הלהקה ייחב "לוכידלכ,ה "ףיקת,, והוכפה ,ותוחקפו םיפיה ויסומנ

 | .םודארב תיד
 יתד היה וכונח .םודארב םידוהיה ירישעמ ,יקסלאיב לאוי לש ונב

 -ערהמ והשמ ספתו רבליהומ ברה לש ןילוח-גוחישמ תונהיל הכז ךא

 לחר תא השאל אשנ ,ויבא יקסעל סנכנ ריעצ ודועב .םיינרדומה תונוי

 לכמ םירקבמל החוורל חותפ ידוהי תיב הלהינ איהו רלימ בקעי תב

 .םיגוחה
 ןהיכ רבכ (1854 תנשב דלונ) 30 ןב ותויהב .םינומשה תונשב

 םהה םימיבש ,הלהקה שאר-בשוי טעמכו להקה סנרפ לש דיקפתב

 -ווניא תבכרה תלילס בקע תילכלכה התובישחבו הירבח רפסמב הלדג

 .(1885 תנשב) םודאר--דורוג

 "תוכרעמ שולשב ףתתשהל לרוגה לפנ יקסלאיב קחצי לש וקלחב

 ותנוהכל רבליהומ לאומש ברה רבע זאמ .םודארב תונברל תוריחב

 םידיסח ,םיתבדילעב :םודארב ברל תוריחבב ופתתשה ,קוטסילאיבב

 תוכרעמב הפי דמע הלהקה שאר .םירחאו םיללובתמ ,םינוש "תורצחמ,

 .ולאה

 דרמה ימיב ול עריאש הרקמ לע רפסמ יקסלאיב היה הוואגב

 .הארנכ ,היה ,ויבא ,לאוי .רשע ןב ותויהב ,1863 תנשב ינלופה

 היה ודיקפת .םידרומה םע םירשקב דמעו דרמה לש םייאשחה ויכמותמ

 .םודארל ביבסמ תורזופמה םידרומה תוצובק ןיב רשקל

 ידיללע דשחנ אל ,םיפעוסמ םיקסע לעב לודג רחוס ותויהב

 .הביבסב תובורמה ויתועיסנ לשב תונוטלשה

 ,עודי אל .ןטקה קחצי תא ומע חקל ,ולאה תועיסנה תחאב ,הנהו

 ,יקסלאיב לש ויתועיסנ תמגמ תא וליג םיסורה .וואל וא הנווכב םא

 .םהיתולועפב ויבא תופתתשהו םידרומה לע תועידי דליהמ טוחסל וצרו

 וינעמ ינפב דמע ךא .וייח ימי לכ ךשמל ופוגב לבחנו הכוה דליה

 .רבד רפיס אלו הליג אל ,תח אלל

 תיב ,תסנכה תיב .תושדח תוילטנמונומ תוריצי ותוכזל ףוקזל ןיא

 .ןמזמ םימייק ויה ידוהיה םילוחה תיב ,(הווקמ) ץחרמה תיב ,שרדמה

 תמזיב דסונ אוה ירה ,"םינקזדבשומ, דסומה וימיב םקוהש הדימב

 .םהיתונרקב קזחוהו ןמרקב תחפשמ ינב

 תניל, :ודי לע 1908 תנשב םקוה ידמל בושחו דחא דס\מ ,םרב

 תמחלמ ץורפל דע ,םינש ךשמב ולהינ אוה ."םילוח רוקבו קדצה

 תובר םינש ךשמב להינ ןכ .ומלוע תא הזב הנקו ,הנושארה םלועה
 .(אשידקד"הרבח) "תמא לש דסח,, דסומה תא

 תא קיספהל יקסלאיב ץלאנ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב

 המוקמב .הלסוח איהו -- "םילוח רוקבו קדצה תניל,, תרבחב ותלועפ
 .רתוי תמצמוצמ תרגסמב הלעפש ,"הרזע,, דסיי

 קדצה תניל תלועפ תא יקסלאיב שדיח םירשעה תונש ףוסב

 תוברו הינשה םלועה תמחלמל דע םייקתה דסומה .יאמצע דסומכ
 .וב ויתויוכז

 םידמעומ םיריעצל ורזעב ולש תדחוימ "הלועפ, ןויצל הייואר
 .םירחא םידומילבו תיסורה ןושלב תויתלשממ  תוניחבב דומעל תונברל

 ...ידמל תושק הנייהת אל תוניחבהש גאד אוה

 וכמסוהש םינברה םיברו ,ידמל הבושח םהה םימיב התיה וז הרזע

 םעו היצרטסינימדאה םע םיבוטה וירשק .םודארב "םעטמ, םינברל

 תא גישהל ול ורשפאש םה"םה ,רוטנרבוגה לש םיריכבה וידיקפ

 .וחפיקי לבל םודאר ידוהי לש םהיתויוכז לע רומשל ןכו ,ושקובמ

 ,םידוהי דוע םע דחי .היסורל יקסלאיב קחצי חלשנ 1915 תנשב

 .םודאר ידוהי תוגהנתהל הבורע-ןבכ ,םייראצה אבצה תונוטלש ידי"לע

 .1918 תנשב ריעל רזח

 ידוהיה רוביצה ייחב תושדח תוחור תובשנמ ולחה וז הפוקתב

 םיבחרנ םיגוחל הלהקל הריחב"תוכז הנתנ תינלופה הקוחה .םודארב

 תכימתל דמעומה קקזנ סנרפכ רחבהל ידכ .תידוהיה היסולכואה לש

 ודמע אל .תיביטאטנזרפר תוישיא תויהל וא תיטילופ העיס ,הגלפמ

 תחת תונושארה תוריחבה לש ןידה"םויב ,רבעב ויתויוכז יקסלאיבל ול

 -- גרבנטסק לש יגארטה ךוסכסב ברועמ היה יכ .ינלופה ןוטלשה

 .רחבנ אל אוהו

 ותויהב אשנ -- תומה"תונחמב הדמשה -- םידוהיה בור לרוגב
 ן--פ .הלעמו םינומש ןב גלפומ ןקז

 גרבסגינק ףסוי 'ר

 םינקסעה ןיבו ,םודארב תורוע דוביעל םילקימח רחוס הי

 הדסיימ לש תימואתפה ותריטפ םע .ומש עדונ אל םימסרופמה ה
 ,47 ליגב .ל"צז אריפש ריאמ ברה השארו "ןילבול ימכח תבישי,, לש

 שיאה דקפנ אתביתמה שיר רסוח דבלמ .הבישיב קיר ללח ראשנ

 ףסוי 'ר עיפוה זא .הבישיה לש םייפסכהו םיירמחה םינינעה לוהינל

 ןגס רחבנ .התקזחהל עבות השענו הבישיה תלהנהל סנכנ ,גרבסגינק

 הב וסנכתהו ןילבולל ץוחמ ורג הירבח בורש ,הצעומה שאר"בשוי

 אלימ גרבסגינק ףסוי 'ר .היתויעבו היכרצ לע ןודל םעפב םעפמ

 .המויקלו הבישיה לש יפסכה קשמל הגאדב ודיקפת תא החלצהב

 ,ץישודארמ קידצה ידיסחמ ,לפוק 'ר ויבאל 1881 תנשב דלונ

 רודח היהו ,םיקסופו ס"שב תופיקמ תועידי שכר .רישע רחוסו ןדמל

 תישעתב קסעו םיקסעל רסמתה ויאושנ ירחא .הרותה תבהא ולוכ

 ברה דגנ הכרעמב דמעו ,הלהקה שאר בשוי איה .םודארב תורוע

 .גרבנטסק

 תובישיבו הרות דומלתב ךמת ,ריעבש ינרותה ךוניחב ןינעתה

 רקיבש ,בוקרטויפ לש הבר ,אריפש ריאמ ברה תעפשהב .הבחר דיב

 םיידרח םינקסע לש הביסמבו תסנכה-תיבב הצרהו ד"פרתב םודארב

 אריפש ברה וילא הנפ זאמ .ל"חי ןעמל ןוגה םוכס םרתו אב ,םיימוקמ

 הנכ תודידי רשק קדהתנ םהינש ןיבו ,הצעל קוקז היהש םעפ לכב

 הבישיל הנפה-ןבא תחנהב ףתתשה .ל"חי שאר תריטפ דע ךשמנש

 "להנמה הצעומה ר"וי ןגס רחבנ .1930 תנשב התחיתפבו 1928 תנשב

 לש תימואתפה ותריטפ .אתביתמה שארל הברה רזעו ל"חי לש תית

 .הבישיה לש הנימיל דומעל טילחהו ,ותוא םג העזעז אריפש ברה

 תורטועמ ,תויניצר ,תוכורא םינפ ;ןוסחו ןתיא ,המוק ףוקז הובג

 "יתמב וכוליה ,קוחרמל תוטיבמ תוינמכח םיניע ,ףיסכמו בהבהצ ןקז

 ,תוניצר אלמ דעצ לכ ,תקדקודמו תבשוחמ העונת לכ ;רדהבו תונ

 בשוימ .תעלוקו הלוקש הלמ לכ ,תחנב ורוביד .תוצירחו ץרמ עפוש
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 .הכותמ הרעבש תבהלש ףוריצב ,תירחסמו תישעמ השיג לעב ,ותעדב
 קרו ,ןילבולב עובשה תא ותולבב םודארב םייטרפה ויקסע תא חינזה

 .םודארל ,ותחפשמל רזוח היה םיגחו תותבשל

 ןדמלכ הבישיה לש הרקיעו הנכותב בר ןינע םג הליג הז דבלמ

 תוינרות תוחישב תוכורא תועש הליבו ,הרותב םידומלה תוטישב יקבו

 םחנמ ברה ןוגכ ,ל"חי םע םירושק ויהש ןילופב הרותה ילודג םע

 לעו (םילשוריב תעכ) ןיבאשטמ דלפנדייו בוד ברה ,השראומ הבמז

 -ןאיובמ ר"ומדאה ,ןמדירפ וינהשמ 'ר ינחורה אישנה םע םלוכ

 .אקארק
 ןמז ירחא .םודארב ףסוי 'ר היה הינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 םידיחיה ןיב .ב'שת בא דע וטיגב ההש םשו השראול עיגה םיוסמ

 .הלצהו תוננוגתה יכרד לע בושחל ץירמהו ,םיצאנה תממז תא הארש

 לש תוצעיתהל ארק ,ב"שת באב-העשת ברע ,שוריגה תלחתה סע

 ,תוננוגתה תלועפ שרדו ,יופצה לע ריהזה ,השראו וטיגב רובצה ישנא

 .ישפחה םלועה תאו םלועה תודהי תא קיעזהל תוישעמ תועצה הלעה

 .רסאנ ב"שת בא ףוסב ךא .ותעצה עוציבל לועפל ליחתה ומצעב ףא

 ליחתהו וטיגל בש אוהו ,ג"שת ירשתב ררחוש "טארנדוי,ה יצמאמב

 ףרוחב .תרתחמב וטיגב ודמלש תובישי ידימלתל הרזעב קוסעל

 הלעב םע יתבו ותשא ,ותחפשמ םע רחי הדמשה הנחמל חקלנ 3

 .ג.ש.מ .הנש 62 ןב אוהו ,וייחל ץק ומש םינמרגה .הדליו

 ,ןושאר ךרכ ,ה"שתיש"ת ישודק תודלות ףסוא ,"הרכזא הלא, יפל

 .ז"טשת ,קרוי וינ ,תידרחה תודהיה תויעב רקחל ןוכמה תאצוה

 ביורטנייוו (ךענעה) ךונח
 תוירבה יפב ויוניכ יפל "אמוסה ךענעה,, וא ביורטנייוו ךענע

 םנמאש "םירופאה., םינקסעה לע הנמנ (וניעב לולבתה תמחמ) ה

 .םיעירכמהו םיעבוקה ןמ םה לבא ץוח"יפלכ םיטלבתמ םניא

 םיינע .היבשות לכ תא ריכה .םודאר דיליו ךינח היה ביורטנייוו

 .םיראופמה תובוחרב ריבגה דע "לסעג-הוקמ,ב לבסהמ ,םירישעכ

 שידקהל ודיב היה ןכ לעו ,"ליח תשא. ותשאו היה םינב-ךושח

 היפורטנליפה הדשב רקיעבו רוביצה תדובעל ,וצפחכ ,ונמז בור

 .םודארב הידסייממו היה "לארשי תדוגא, שיא .תירובצה תוליעפהו

 ,תטלובה התופירח יאלל םג םא ,רוג ידיסח חסונב ותוקידאב ינוציק

 היה אל םלואו ,םהבש םיגלפומהמ אל םג ךא ,םינדמלה םע הנמנ

 .ינרות רפסב ןייעמ וא ודומלת לע דקוש ותוא שוגפל רידנ רבד הז

 רוביצ יכרצשכ .הרשפ רשוכ הליג לבא ,תידרחה ומלוע תפקשהב קבד

 ןנוחמ ,תירוביצה ותוחילש יולימב היה ץורחו ןדקש .תאז ובייח

 יולימב תטלחומה ותוניגהו ורשייב עדונ .הדמתהבו הבר הנובתב

 אלש ירסומה חוכה וב דמעו ,הליהקה םעטמ ילכלכ יפוא ילעב םידיקפת

 .ויביריל וליפא םינפ תאשל

 םאונ לש םג ןורשכהמ וב היה אלו ,םיברב עיפוה אל םלועמ

 םא ,ודיב הדקפוהש תישעמה תימוי"םויה הלועפב וחכ רקיעו ,עצוממ

 םינש רשא ,"הרזע, תרבח וא "לארשי תדוגא, -- ותעונת םוחתב

 תבר ותוליעפב ןידה"אוהו .הלש דעוה ישארו היליעפמ היה תובר

 .תויחרזאה תוגלפמה לש דחואמה שוגה םעטמ הלהקה סנרפכ םינשה

 תורשע יתשב הלהקה תצעומ לש התנוהכ תופוקתמ תפוקת לכב

 ברה יבירי םיגוחח רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמל ומדקש .םינשה

 -תיב ינינעל תוירחאב אוה אשנ ,הלהקה תלהנה שארב ודמע גרבנטסק

 ןילופב םידוהיה תוליהק לש תוירחאה יבר םידיקפתהמ ,תורבקה

 יוליגל םהילע םינוממה םיסנרפה תא ובייחש ,איהה הפוקתב

 תעיבקבו .םירטפנל "עקרק,  תאצקהב תוניגהו הנובת ,הדימע רשוכ

 ..םיסכנ לעב טדא היה רטפנה רשאכ םג תקדוצה ותרומת
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 .םדאהו רוביצה ןקסע ,ביורטנייוו ךענעה לש ויפוא תא תוצמל םא
 .ךרדדרשייו ןוגה ,ץורח רוביצ ןקסע חיה אוה :רמאנ ,רצק םוכיסב

 תורבקה-תיב לע תפומל החגשההו רדסה תא ותוכזל ףוקזל שי דחוימב

 .תונורחאה םינשה תורשע יתשב ידוהיה

 ן-5פ ל .ותליהק ישודק לכ םע האושב הפסנ

 זווסרמט ףלודא םהרבא
 םשהמ רזגנ ןוסרמט םשהו ,רבוקטיבז לאומש תחפשממ ואצו
 ,קקצולפב 1888-ב דלונ .לאומש לש תלעדונה ותשא םש רמת

 הלועפל בחרנ הדש אצמ ןאכ .םודארב עקתשה היסנמיגה רמג ירחאו
 דהואכ .רחסמל יאזדולה קנבה להנמ תגרדל הלע .תירובצו תילכלכ
 .הנש תיצחמ רובעכ ררחושו 1905 תנשב רסאנ .ס .פ .פ רבחו לאמשה
 םידוהיה םינומהה תבוטל הברה לעפ תוללובתהל ויתויטנ ףא לע
 -תיב ידסימ ןיב היה .םיילאיצוסה תודסומהו תוברתה יהטש לכב
 םילוחה תיב ןעמל לעפ ,"הלכשה יציפמ,, תרבח ,תבש לש רפסה
 .היסורל םיסורה ידי לע שרוג 1914 תנשב .םירחא תודסומו ,ידהויה

 ישאר םע מ'"ומ להינו ,םיידוהיה םיסרטניאה רמשמ לע דמע
 ימיב תופידרת\ תעשב םירחאו ןוסמרב ר"דכ "אמוד,ה | יריצו רובצה
 םלועה תמחלמ םותב .ןבלב .פורפו םיובנירג קחצי םע ןכו ,ראצה
 הנושארה תינוריעה הצעומל רחבנו תימואלה תודהיל ברקתנ הנושארה
 פי .42 ןבכ אוהו ,סופיטה תלחמב תמ 1922-ב .םודארב

 רעילומ ןועמוע ר"וע
 -- רעילומ קחצי םשב ידוהי הגדורגמ םודארל אב 1881 תנש
 תוטילקרפל דרשמ חתפ .הרוסמ רמושו ינויצ ,ןירוא-רבו ליכשמ ב
 החתפ ןתשאו -- (םיעבשומ ןיד-יכרוע דבלמ ,םייטרפ ןיד"יכרוע זא ויה)
 .(ריעב ןושאר) םיטיהרל ןסחמ

 שולש אלא םייחב ורתונ אל םהל ודלונש םידלי רשע"דהאמ
 ןב ןועמש ונב היה זאו 1897-ב תמ רעילומ קחצי .דחא ןבו תונב
 תחא ,היסורב תחא) תואפורל ויהו ומלתשה תונבה שולש .הנש 1
 םיטפשמל הטלוקפה רמג ןועמש ןבהו (םודארל הרזח תחאו ב"הראב
 לבקל ידוהיכ חילצה אל הנושארח| םלועה תמחלמל דע .ןאזַאק ריעב
 .םודארב ד"וע דרשמ חתפ 1917 תנשב קרו ,ןיד ךרועכ הדובעל ןוישר
 לאיחי תעפשהבו ,טניו'גה םעטמ הלצהה תלועפ זא הליחתה םודארב
 ירוזאה דעוה שאר רחבנ ,הלצהה דעוב דובעל ליחתה אוה ,לקנרפ
 תא םזי רעילומ .רוזיאב הקדצהו ךונחה תודסומ לכב ךמתו להינש
 היהו ,םימותי"תיב דסייל (ארעוואסק רד ותוחא תא ץירמהו) ןויערה
 תירוביצ הדובעב ןיינע אצמ ןילופ תנידמ םוק םע .דעווב ליעפ רבח
 ומצע תא דימעה הליהקל תוריחבה תמחלמב .םירחא םיחטשב םג
 רחבנ .תוליהקב יטרקומד רטשמל קבאמה תא להינש הנחמה תושרל
 ינויצ היה אל .הליהקב הלועפל שידקה ונמז בורו ,שאר בשוי ןגס
 דגגתהה יגויצה ןויערל הביח הגה ךא ,יתגלפמ היה אל ללכב ,ימשר
 .תוללובתהל

 שולשו ,םינויצה וב וכמת ,1923-ב היריעה תצעומל תוריחבב
 גוחה, םעטמ תונוש תודעוול חלשנ .הצעומל רחבנ הז רחא הזב ,םימעפ
 ידיחיה ילוא היה א\ר .הצעומה תובישיב ומשב עיפוהו "ידוהיה
 תירובצ הדובעל ולוכ רסמתהש תידוהיה תיעוצקמה היצנגילטניאהמ

 לדתשה .בבל-רבו םייפכ"יקנ ,ןמאנו רשי .ועוצקמ תחנזה ידכ רע

 לוסח ירחא -- תויטרפ תוביסמ .םיביריל תונלבוס הליגו םיכרצנל רוזעל

 .ץיבורטסואל 1934-ב רבע .הקירמאל ותוחא תאיציו םיטיהרה ןסחמ

 ד"וע לש ותייער -- לארשיב תב חינה .הקנילברטל שרוג 1942"ב

 .ר .ש .ןילופב תבו ,ריפס םהרבא



 הלבשהל תוררועתהה ד

 הלכשהה לש םינושארה היועוביכ / (ןמכגופנ לג 'פ

 ,ןמרביל (ןואיל) הדוהי היה םודארב הלכשהה יצולחל ןושא
 .םירפס תונח הב חתפו 1868 תנשב בוחוטסנ'צמ םודארל אבש רך

 "רוזוד,ל םג הנמתנו ,רפס"יתב דוסיב ליחתה תונוטלשה תרזעב

 -ביטש,,ה תריגס ללגב דוחיבו ןמרביל גיהנהש םינוקיתה ללגב .הליהקה

 -רב וליחתהו ותוליעפ תא הער ןיעב םידמלמהו םידיסחה ואר ,ךל

 ולכנתה ,ןמרביל לש ודיצל ודמע תונוטלשהו ליאוה .ודגנ תופיד
 ץלאנש רחאל .לגר תטישפל והואיבהו ילכלכה ודמעמל וידגנתמ

 -תוחו בוטפואמ רפוסה ,דלפנטכיל ביל הדוהי אצי ,םודאר תא בוזעל

 םג .התשענש הלבנה לע "רחשה,ב הפירח האחמב :,ץרפ .ל .י לש ונ

 לווע לע "רחשה,ב סמח קעז ינָאימשואמ ןמרקוצ יכדרמ 'ר רפוסה

 לש ותבושתמ םלוא .בער תפרחל ואבוהש ותחפשמו ןמרבילל השענש

 ,רכינ ,"הריפצה בו "רחשה,ב טנדנופסרוק זא היהש ,לקנרפ לארשי

 לש םתודגנתה תא ףא ררועל ידכ ןמרביל לש ותוגהנתהב היה יכ

 לוכי אל ,תינלופ תוברת גופס היהש ,לקנרפ לארשיש ,ןכתיי .וידידי

 -לופה .םייסורה תונוטלשל הריתיה ותבריק תא ןמרבילל חולסל היה

 -יצב הבר הסיסת ררועו בר ןמז ךשמנ "רחשה,ב ןמרביל ביבס סומ

 ומסרופש םירמאמהמ םיעטק םיאיבמ ונא .הל הצוחמו םודארב תוירוב

 .רקוחלו ארוקל הנקסמה תא םיריאשמו הזה ןינעה ביבס "רחשה,ב

 -קלמ רהזנ ,ןמרביל ןואיל לע ולש היפרגואיבב טילבטקשומ .פורפ םג

 -וקתל דואמ בורק היהש יפ לע ףא ,סומלופה ןינעב הדמע עוב

 .איהה הפ

 הלכשהה תצפהב ןמרביל לש ויתויוכז ויהי רשא ויהי ,םרב

 ךרד-חרומו גיהנמ בשחנ לקנרפ לארשי יכ ,קפס לכ ןיא ,םודאוב

 ידוהיה רוביצה לש תינחורה ותוחתפתה לע ומתוח עבטש שדחה רודל

 הרותב יוליע ,םירשע ןבכ זא היה לקנרפ .םהה םימיב םודארב

 -ילטניאה ןיבל םיאנקה םידיסחה ןיב .תיללכו תירבע הלכשה שודגו

 ,תוצראה"םעו תורוב לש לודג םיצוק הדש ערתשה תללובתמה היצנג

 ה ועפשוהש ,תעדו הרות ינב םיליכשמ לש ןטק ץמוק אצמנ וילושבו

 לארשי .תירבעה הלכשהה ינצינמ ןהו תללובתמה היצנגילטניאהמ

 -שהה ןיבל תרוסמה ןיב הגיזמ ןיעמ ,םיניבדליבש ןיעמב רחב לקנרפ

 בולוקוס םוחנכ .תינלופ תוברתו םזיטוירטפ היוור התיהש ,הלכ

 חוכב ליצאה ,ימוקמ םוחתב לקנרפ לארשי ןכ יצרא הדימ"הנקב

 רקיע לבא .תודהיל םבריקו םיללובתמהמ לודג קלח לע וחורו ותוישיא

 .םעה-יטושפ לע תינחורהו תירסומה ותעפשהב היה לקנרפ לש וחוכ
 ,תיללכה הלכשההו הרותה חורב םהידלי תא ךניח ,ןורטפכ היה הלאל
 .תותבשבו םיברעב תעדו הרות םהיתובאל םג ליחנה הז םעו

 ןכו רבליהומ לאומש 'ר ברה רזעל ול ויה הכורבה ותדובעב
 -ראוב תחקפמה תיגוגדפה הדעוה םעטמ רפסה"יתבב רקיבש ,בולוקוט
 דועו ןמסיו יכדרמ 'ר ,ב"ושה רקוצ םנוב 'ר ודצל ודמע םדבלמ .הש
 ,םהינימל "ךעלביטש,ב וזכרתהש םידיסחה .ורוד ינבמ םיליכשמ
 "ומהה שפנ לע המחלמ הליחתהו ,םתעפשה תא דבאל הנכסב ושיגרה
 יפ לע ףא ,הנוילעה לע לקנרפ לש ודי התיה תאזה הכרעמב .םינ
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 האצותכו ,םרחו תושמש תריבשב ,םירמ תונובלעב רקי ריחמ םלישש
 .תירמח הקוצמב םג -- ךכמ

 אלא ,הלכשהב ךרוצה תרבסהבו רסומ תפטהב קפתסה אל אוה
 עירתהל קספ אל הליפתה יתבב .ויתונורקע תא םוי"םוי ייחב םישגה

 ריבסהו םעה תלדו הכאלמה ילעב לא ךלה ,תוצראה"םעו תורובה לע

 ירועש דסיי ךכ ידכ ךותו ,םבצמ רופישל הלכשהה תובישח תא םהל

 םרז .תיללכ הלכשהב תוירטנמלא תועידילו תירבעל ,ך"נתל ברע

 תואמל הרות דומלת וחתפב ותחלצה אישו .ךלהו לדג םידמולה

 דוקמ התיה אלש המר לע ינרדומ רפס"תיב השעמל היהש ,םידימלת

 "רכש ילב דומלל םיינע םידימלתל רשפיא לקנרפ .םהה םימיב תלב

 -יתב ידימלת בור תא םידימאה םידימלתה ומייק השעמלו ,דומיל

 הרומ לקנרפ שמיש םתיבבש ,ןמרקב םינבדנה תחפשמ םג .רפסה

 םג הנהנ ורפס"תיב .רפסה-תיבב תירמח הניחבמ הכמת ,םהידליל

 הכז דסומה .השראו תליהק ידדילש תיגוגדפה הדעוה לש התכימתמ

 .תעדה יאמצ לכל זוע רצבמל היהו ,םודארל ץוחמ םג בר םוסריפל

 -איד .םולש 'ר ןויצ יבבוח גיהנמ לש ויבא) טנמאיד לשה 'ר

 .הפירחה הפקתהב חתפש אוה ,םיאנקה םידיסחה שארב זא דמעש (טנמ

 .ותיב תונולחל וקרזנ םינבאו םרח וילע זרכוה ."סרוקיפאה, לע

 תא דמלמ אוהש ,םייסורה תונוטלשה ינפל וילע ונישלה ףא םיאנקה

 לקנרפ ,ןוכנ .ראצה ןוטלשל הביא ץיפמו תינלופה תורפסהו הפשה

 הררש הפוקתה התואב -- ,התוברת ץירעמו ינלופ טוירטפ היה

 יכ ,םג ןוכנ .1863 לש דרמה ימימ תינלופ"תידוהיה הילידיאה

 לע השק תרוקיב חיטה ובש ,לקנרפ לארשי לש רמאמ תובקעב

 תרזעל תודות קר .םישדח המכל "הריפצה, הרגסנ ,יראצה רטשמה

 .,השארוב הליהקה ישארו רבילהומ לאומש 'ר ברהו ןמרקב תחפשמ

 \ .ורפס-תיבו לקנרפ לש ושארל לעמ הריזגה עור רסוה

 םוקמהשכ .םעה תלד ינבמ םתיצחמ ,םידימלת 300 ודמל דסומב
 רלפק לש הריבל תשורחה תיב לומ המלש המוק רכש ,רצ השענ

 השראוב הליהקה תונרקמ .הנלטיפש בוחרב (יירעיורב ס'רעלפעק)
 םייק רפסה"תיב .םיינעה םידימלתה לש םתשבלהל לבור 500 גישה
 ירועש דסיי ןכ .לקנרפ לארשי לש ותומ תנש ,1890 תנשל דע היה
 ודמל ברע ירועשב .וידימלת לש םהיתובאל רקיעב ,םירגובמל ברע
 .תינלופה הירוטסיההו הפשה תא דוחיב ,ץראה תופשו ך"נת ,תירבע

 םודארב ידוהיה רוביצה לע לקנרפ לארשי לש תינחורה ותעפשה
 ריעב ויצירעמו וידימלת רפסמ לדג הז םע דחיב .הכלהו הלדג
 םידיסחה ישאר לש םתאנקו םתמח תא ררוע הזה רבדה .הביבסבו
 םהילאו ,םשארב (רעפאנש לשה הנוכמה) טנמאיד לשה םע םיאנקה
 -רעה רעצראווש רעד; ונוכש םהמ םינש דוחיבו ,םידמלמה ופרטצה
 ,לקנרפ לש וייח תא וררימ תופידרה ."לשרעה רעלעג רעד,ה ,"לש
 הלבק ,תלוכמה תונחב החפשמה תא הסנריפש ,הצנירפש ותשאו
 אל לקנרפ םלוא .לילכ תסרהנ הידלי תעבש םע החפשמה יכ ,הרמ
 .רפסה-תיב תריגס תא עונמל חילצהו יראכ םחלנ אוה .שאונ רמא

, 
- 



 תיבל) ותשא תחפשממ םג ויה םיאנקה ישאר יכ ,ןייצל יואר
 רעניולב רעד, הנוכמה) עלהמהרבא 'ר םהמ דחא קרו ,(םיובנשריק

 'ר ,םיאנקה שאר לש ונב םג .לקנרפ לארשי לש ודצל דמע ("בר

 ומע שגפנ ,לקנרפ לש ונימיל דמעו ויבאל דגנתה .טנמאיד םולש

 ונמנ רתויב ול םירוסמה לקנרפ לש וידידי םע .ותשאל רזעו יאשחב

 -טקשומ יטלפ 'ר הרומה ,רקוצ םנוב 'ר ב"ושה ,רקוצ ףלודא ליכשמה

 ריעב הכאלמה"ילעב ןיב םירבדמה שאר .ץנרמופ םהרבא טייחהו טילב

 | | .לקנרפ לארשי ירחא וכשמנש
 ודידי קיטישפ הרייעהמ ומע אב ,םודארל לקנרפ לארשי אבשכ

 הבר .וייח ימי לכ ודצל דמעש ,םודארב ב"ושכ שמשל רקוצ םנוב 'ר

 םשו ,תולילו םימי השע ותיבב .רבליהומ ברה םע ותודידי םג התיה

 .1988-ב ץיבוטק תדיעול תונכההו לארשי ץרא בושי תונויער ומקרנ

 ןעמל תורעקה הנושארה םעפב ודמעוה לקנרפ לש הליפתה"תיבב

 'ר םג בר רזעל ול היה לקנרפ לש ותמחלמב .לארשי ץרא בושי

 -תיב רבזג היהש רקוצ ףלודא םירפסה תונח לעב ןכו ,ןמסיו יכדרמ

 לאיחי םייח ,בולוקוס םוחנ ,ןייטשקיד .פורפ םג ונמנ וידידי םע .רפסה

 שקיב תחא אלו ,ינלופ םזיטוירטפל היה סופת .םירחאו ןייטשנרוב

 איצוה ףא לקנרפ .יראצה רטשמה לע תרוקיבה תא שילחהל בולוקוס

 .יקסנינפ ףרגה לש "היסנפ,ל הסינכהו תיסורה היסנמיגהמ ותב תא

 תא לקנרפ לארשי 'ר לע בולוקוס םוחנ בתוכ ד"נרת "ףיסאה,ב

 :ותריטפ רחא םיאבה הכרעהה"ירבד

 ריעה ינב לכ תבהא ול שכר ובל תרהטבו וחור תולעמב,

 ינתנידמב ריבכ לעופ היה אוה .םהיפב הליהתל אשינ ומשו

 תוברתה ,הלכשהה תבחרהל הנידמה ירעב והומכ ןיאמ טעמכ

 דבע תאז ותדובע תאו ונמע ינב ןומה ןיב תובוטה תודימהו

 .עצבו דובכ תוואת ילב הלולצ העדבו הבשחמה תרהטב ןהככ

 "חו ןורשכב ולהניו ,םודאר יינעל ת"ת תיב ןנוכ ב"מרת תנשמ

 תרות עימשה ותבשב תבש ידמו ,םיבר םידימלת דימעיו תוציר

 איצוהש "ןושמש תב הרש, רפס רביח ,הדעו להק ינפל 'ה

 "רתכא אשמ ןויזחה, שדוקה ןושלל קיתעהו ,"יאלפ, םשב רואל

 ונממ וספדנ םיבר םירמאמ דוע םג .ט"מרת "ףיסאה,ב ספדנש

 םגרותמ זנכשא ןושלב םילמ רפס וירחא ראשנ .תעה יבתכב

 . ."תירבע

 תודות הרשפאתנ לקנרפ לש ותמחלמש ,ןייצ "אטילעארזיא,בו

 .וב רבליהומ ברה לש ותכימתל
 םייחה לארשי ירפוסל ט"מרת "ףיסאה,ל תפסות ,ןורכזה רפסב

 םירפוסה לכ תא ירבעה ארוקה יניעל בולוקוס ריבעה םהבש ,זא

 ותדובעל האלמ הכרעהו םשו די לקנרפ לארשי 'רל ביצה םימכחהו

 לארשי תא בולוקוס ריכזמ תישילשה םעפב .תיגוגדפהו תיתורפסה

 היצנגילטניאה ידיקפת, תינלופה ותרבחמב ,הלהתלו םשל לקנרפ

 תלכשהל הרשכהו המתה ותדובעב המגודלו סנל ודימעמו ,"תירבעה

 .ןייטשנרוב לאיחי םייח לע קרפב ,"םישיאה,, רפסבו .ידוהיה רוביצה

 רתי ןיב ,"ותומל םינש 36 תאלמב, פ"ירה תא בולוקוס ריכזמ

 -תיבב המדיקהו הרותה תותלד לע םידקוש ויהש םימכחהו םירפוסה

 .השראוב יקצמולט 'חרב םירואנל תסנכה"תיב דילש םירפסה דקע

 םודארב, :רגייז ר"ד בתוכ ,קרוי"דוינ ,"הידפולקיצנא שיאו'ג,ב

 היה לשמ ,ותומ ירחא הנש 50 לקנרפ לארשי לש ומש תא םירכוז

 לש תודוגא יתש םויה דע תומייק קרוידוינב. םייחה ןיב ךלהמ

 .'לקנרפ לארשי,, םשב םודאר יאצוי

 'ה) "ץילמה,ב ותריטפ רחא בתוכ ,קינשטופ בקעי 'ר הרומח

 :(ך"רת ןסינ

 ינבל יהיו הרות דומלת תרבח שארב דמע םינש עשת הו,

 הבהא שגר םברקב ררועיו הקדצלו דסחל ףיטיו ,ףיטמל הרבחה

 םדמלל םיינע םימותי דיב קיזחה םתרזעבו ליעומ בוט רבד לכל

 ףשי ךרדב םלהניו םליענה םשיבלה ,הניב םליכשהלו הרות

 תובידנ לעו תובידנ ץעי וימי לכ .ךרד ימימת םישנאל םתושעל

 אלו חג אל ,יראכ ררועתה י"א ןויער חורפל לחה זאמ .םק

 חותפ היה ותיב ,ותרבח ינב תובל לע םינמאנ יעטנ עטיו טקש

 ,ןויבאל ומחלמו לדל ןתנ ופסכמ .ותיב ינב םיינע ויהיו החוורל

 -- ותסנרפ התיה חווירב אל יכ ףא ,םקיר שיא ינפ בישה אלו

 .לכד-רסוחבו םוריעב וראשנ ותיב ינב יכ ,ותליחת לע חיכומ ופוס

 ודחשיו ותומ ירחא ופסאתה רשא ונריעב םירואנה תדעל הדות

 םדי דועו ,ע"על םימותיה תיב קיזחהל ב"ור תואמ שמחכ םחכמ

 ןרק םנעמל דסיל ב"ור םיפלא תשמח ךרעל די לע ץובקל היוטנ

 כ"ע ,דובכה ירחא ףדר אל אוה .היחמל םהל ויהי תוריפהו תמיק

 לכל והואשניו והוצירעה וירכמו ויעדוי לכו וירחא דובכה ףדר

 תיב לא ורהניו ןורחאה דובכה ול ושע ריעה יבשוי .שארל

 דיבא ,רטומלרפ יבצ םהרבא ברה וילע רשק םש רשא תסנכה

 םיעמושה לכו בלו תוילכ רדוח לוקב רמ דפסמ ,ונתליהקד

 -- ונורא ינפל וכלה ורפס תיב ידימלת לכ ,העמד לחנכ ודירוה

 וינפל קדצ, וארקיו -- םהיפתכ לע םישנא הנומש ואשנ רשא

 םירצונ םג) רפסמ ןיא וינפלו ךושמי םדא לכ וירחאו "ךלהי

 עסמד רבע רשא תובוחרה לכב .(םיולמה ןיב ויה םידבכנו םיבר

 ."וילבאל םימוחנ םלשיו ורפע ןנוחי 'ד .תויונחה תותלד ולעננ

 : טילבטקשומ יטלפ ודימלת בתוכ ,1890 סראמ ,"הריפצה,.בו

 ונריע !ההלב הנהו ברע תעל רבעה עובשב 'ג םויב,

 ,ליכשמה ונילע תומב הצקמ םעה לכ לבאתיו הממש השבל

 הלעמה םדא עווגב .ל"ז לקנרפ אגרש רב לארשי 'ר חורה רקי

 הגפ ,ונויז הגפ, .התדמח ילכ בוטה הרצוא ונריעל דבא הזה

 ,ונביטמ דבא .ול הערי ושפנו וערב םעה לוק עמשנ ,"ונרדה

 חונמה יכ ,ןויכבי רמ ןבר תיב לש תוקונית !ונדסח שיא ףסאנ

 הרות וב .הבברמ לוגד ,ביטימו בוט ,ויכרד לכב ליכשמ היה

 הנמלא בלו םותיל היה בא .וקשנ תמאו דסח ,ושגפנ המכחו

 ףסכ עצב .חתפ רגלו חראל ויתלד ,רוויעל היה םייניע ,ןינרה

 תבעות הפונחו האנק ,ונמ וקחר רקש רבדו אוש ,ושפנ האנש

 רושימבו םולשב ,וב התלוע אלו ויפב התיה תמא תרות .ובל

 היה אוה ,חלס ויתומזמ לכ טפשמ תושעו דסח תבהא ,ךלהתה

 בל ךפה ומעט בוטבו םידומל ןושל ונושלב ,יתמא ןויצ בבוח

 ונמע ברקב םעפל י"א בושי ןויער לחה זאמו ,רשב בלל ןבא

 ונריע םג ןכל .םילשורי תבחו ןויצ תבהא ונב ררועיו ריעה

 חמש המו .הנשב הנש ידמ לארשי ץרא בושיל ףסכ ןעשמ הנתנ

 תובר .י"אל תובדנה תאירק תודוא לע ןוישרה רבד עדוהב ובל

 ייח לכ הב ,הדודשה ןויצ תב ןעמל תושעלו לועפל ושפנ התויק

 י'תומב דבא ונשדק תפשל םג .וילע תרוכה הלע הנהו וחור

 תוחצ רבדל חונמה ןושל הרהמ יכ ,הב םיקיזחמה הירבח דחא

 לארשיל טעה יבתכמב םירזופמה םימכוחמה וירמאמ .וגשדק תפשב

 "יאלפ, ומשב רואל איצוה רשא "ןושמש תב הרש. ורפסו

 רבע תפשב םיבותכ ט"מרת תנשל "ףיסאה,ב "א"מ, ותקתעהו

 שפנ תצעבו ויפ תובדנב עישוהל בר חונמה היהש רתויו .החצ

 ןתנ רזיפו לדמ ךשח אל ודי תבדנ םג ,דבואו םוי השק לכל

 ינעל הרות דומלת תיב ןנוכ ב"מרת תנשמ .ופסכמ םינויבאל

 דימעהו ,ןורחאה ומוי דע תעדבו ןורשכב להינ ותואו ונריע

 להק ויפמ הרות ועמש ותבשב תבש ידמו ,הברה םידימלת

 זנכשא ןושלב םילמ רפס די בתכב ראשנ וירחא .הלודג הדעו

 ,רואל ונאיצוי יכ רישע סיפדמל לחיי רשא ,תירבע םגרותמ

 םינש עבשו םישלש ןב וימי ימדב תמיו .םירחא םיבתכ דבלמ

 יבידנ .לכ רסוחבו ינועב םידלי העבשו השא תוחנאל ראשיו

 הניפרת אלו תובדנ לומתא וארק ויציועמו חוגמה יריקומ ונריע



 םאצומ דע םימותיהו הנמלאה דעב םפסכמו םחכמ דחשל םהידי

 .ואובי םימיל םייח רוקמ

 תויונחה לכ .והומכ ןיאמ לודג דובכב תורבקל אבוה לומתא

 דע והוול ,ףטו םישנ םישנא ,ריעה ינב לכו ,רגסמ לע ורגסנ

 אשנ י"נ רטומלרפ .צ ,א 'ר אתמד ברהו ,יח לכל דעומ תיב

 'ה םלשיו ה"בצנת .היכבב ועג םעה לכו םירורמת דפסמ וילע

 וריקומו וייחב ודבכמ ודימלתל םג םכותבו ,וילבאל םימוחנ

 ."ותומב

% 

 "גנוטייצ רעמָאדאר,ב ויתונורכזב ראתמ טילבטקשומ 'פ .פורפ

 :לקנרפ לארשי תפוקתב הריוואה תא
 רסומה למס ויחש םישנא אלא לקנרפל ברקתהל ולכי אל,

 ירותסמהמ ,םייסאהמ והשמ הב היה הרות דומלת תרבח .רשויהו

 הרבחה ירבחמ ימ אצמנ םא .תירב-ינב לש תוכשלהמו תפצ לש

 םעה לש ורעצו ותחמש .הנממ אצוה דימ ,ירסומ םתכ וילעו

 ותדלוהל הנש האמ תאלמ גוחנ ךכ .הרבחב דה ואצמ ידוהיה

 -סנלומס ץרפ לש ותומ לגרל הרכזא הכרענש וא ,ירויפיטנומ לש

 קומע ושרתשנ ימצעה דובכה שגר םגו ימואלה שגרה ,ןיק

 אל תירוביצה הלועפה הדשב .לקנרפ ידימלת לש םהיתובלב

 בר לבקל היה ךירצשכ .הילא הרדח אל ותעפשהש הניפ התיה

 ותומד העיפוה ריעבו ,רבילהומ לאומש 'ר ברה לש ומוקמב

 הז היה ,ברל דמעומכ ,ןיזירד לארשי רכועה לש הלפאה

 היה אל .ןרוקרפפ לש ורבחמ ריעה תא ליצהש לקנרפ לארשי

 היה השעמל לבא ,הרשמ לכ לבקל בריס יכ ,ימשר להק שאר

 לכ .םהה םימיב םודארב ידוהיה רוביצה לש ינחורה גיהנמה

 ישנאו םע יטושפ .ובלל עגנ שיא לכ ,הצע רבדב וילא הנפ דחא

 ד-כה ןמרקב תחפשמ ינב .ותכרדהמו ותצעמ ונהנ היצנגילטניאה

 דעו תיב היה לקנרפ לש ותיב .םהינינע דוסב ותוא וסינ

 םיחרוא תסנכהב .םידיסחו םידמול םג ,םיליכשמ קר אלו םימכחל

 שולש תוביסמב ףתתשהש ימ .הצנירפש ותשא הברהב הרזע

 ,לקנרפ לש ןילוח תחיש וליפא וא ,הרות יזר עמשו תודועס

 ."םלועל וירבד חכשי אל

 ,הרות דומלת תרבח ירבח לכ ופסאתה ותומל הנש תאלמב

 חונמל םיקהל ,ןימלעה תיבב ,ןמרקב תיבל םיריבגהו ריעה יליכשמ
 .הינבו הנמלאה םויק חטבוה .רלדא לאומש ריבגה תבדנב ןורכז תבצמ

 לעפש ןיד ךרוע ,ןייטשנטכיל דוד ומלועל ךלה 1903 רבמבונב
 לקנרפ לש וירזועמ היהו 1816 תנשמ ימוקמה יזוחמה ןידה תיבב
 .םעב הלכשה ץיפהל ויצמאמב

% 

 םידה ונא םיאצומ 1905--1895 תונשמ "אטילעארזיא,ב תובתכב
 לע ,לשמל ,לבוק טילבטקשומ .פ .וז הפוקתב םודארב ינחורה בצמל
 -םעה תא ריבגהל ידכ אלא ןהב ןיאש ,םידיגמ ינימ לכ לש תושרדה
 הרות ץיפהל ולכויש םידיגמ ןימזהל ארוק אוה .ידוהיה בוחרב תוצראה
 רכש לע םיננואתמ םידמלמה .לקנרפ לארשי תמגוד םיברב תעדו
 סחייתהל רוביצל ארוק בתוכה .דומילה תמר לע -- םירוההו דורי
 .הארוהל םישדח תוחוכ וכשמיי זאו ,הגרדריתוחנ לאכ אל םירומל
 םיסרוק דוסי רבדב ןויערה ןודנ הרות דומלתה לש וירוטרוקב
 ףףףפחזיי ףכחפזיי ףכחפזיי צךקגפוו בביווקתירחפזיי  םודאר 1
 תשבלהל לבור 300 לש םוכס םרתי רלדא שובאו ,ס"היב דיל הכאלמל
 14-ה הנשה םויל הרכזא-תפיסא הכרענ 1904 סראמב .םידימלתה
 ולעה וידימלתמ המכ .ותדלוהל הנש 507ו לקנרפ לארשי לש ותומל
 ועיגה .םודארב תימואלה היחתהו הלכשהה הדשב ולעפ תא סנ לע
 תגיגח הכרענ הנש התוא רבמצדב .ץראה לכמ םיבר הכרעה יבתכמ

100 -- 

 ,יקסנימ .ממ בכרומ היהיש דעוה תוסחב הרות דומלתה ןעמל הכונח
 קוזיחל שדוקמ ,ילקיסומ ףשנ ךרענ 1905 ילויב .ןמקירךבו סק:גר ריד

 ודמל אלש תורענל ברע ס"יב חתפנ 1906 ראוניב .הרות דומלתה

 .רפסדתיבב

 םידיסחה לש הרות דומלתה

 לארשי לש ולעפמ םידיסחה םג ועפשוה רבדה לש ופוסב יכ ,הארנ

 רבמבונב 297מ "הריפצה,,) טילבטקשומ .פ רפסמ הנה יכ ,לקנרפ

 .רטסרפ יכדרמ 'ר ,םירואנה םידיסחה דחא לש ותמזי לע ,9

 : םידיסחה לש םדוסימ ינש הרות דומלת דסייל

 םעפהו ,ונתדע להק ישארל תוריחב ונריעב ויה הזה שדוחב,

 יאורק השלש ורחבנ יכ ,םימיה לכ ונללפתה הילא ונתוקת האב

 תבהאו 'ה תארי רשא ,ונתדעב רשא םירואנה ברקמ דעומ

 תא היחמה המכח ,תעד ןורתיו הלכשה םלאמשבו םנימיב הרות

 ע"על ."םיתע הנשמ ךורב,  :אלמ הפב ךרבל לכונ קדצבו ,הילעב

 אל דוע רשא ירחא ,הדעה יאורק הלא תא םהיתומשב בקא אל

 ברקב יכ קפס ןיא יכ ףא ,ךלפה ןוטלש םעטמ םתריחב הרשאתנ

 הבוט הוקת אלמ םתוגלפל ונריע יבשוי בל .רבדה לופי םימיה

 םרטשמ ומישי םּה יכ ,הלא להקה ישאר לא תואושנ םהיניעו

 טאל טאל וריסהו תובוט תונקתו םינמאנ יעטנ הב ועטנו ונתלהקב

 ,םינפל אלו רוחאל ונייה םללגב רשא ,םירדסה יאו תומלצה תא

 ת"תהו רפסה יתב ינינע יכ ,םעב םיליכשמה שפנ גורעת דוחיבו

 לואש דע םילפשומ התע דע םתויה תחת הלעמ הלעמ ולעי

 ...היתחת

 ישאר יבוט וסנ רשא תולודגה תוסמה רבד תא ונעדוה רבכ

 רהזהלו דובכב ת"תה ןרק םירהל תונורחאה םינשב ונתדע ידיסח

 םירבד לוק קר םעפ לכב לבא ,הרות אצת םהמש םיינעה ינבב

 היה ףסכ רסוח .לוק יתלוז םיאור ונניא הנומתו םיעמוש ונחנא

 דיב הזה ץפהה חילצה אל הללגב רשא תישארה הבסה דימת

 ,וסיכב ףסכו וב חור רשא שיא רבעה ס"מהוחב םקש דע ,וניריבג

 םיבר דוע וקיזחה וירחאו רטסרפ יכדרמ 'ר דיסחה ריבגה אוה

 ועימשיו תובדנ וארקיו ,םעב םיבדנתמה םידיסח םיתבה ילעב יבוטמ

 ינב ודמלי וב רשא "הרות דומלת, ע"על ודסייו םילקשה לע

 םיחיגשמ לש דעו .הנידמה תפש םגו הרות ,רפסמב האמ ,םיינעה

 ושעי לבל שדקה תכאלמ ישוע לע דקפוה רבד ינובנו 'ה יארי

 הקדצו םע לבק הלהת הואנ הלאכ םירשיל .הימר 'ד תכאלמ

 .דעל דומעת םימש םשל רובצה םע םיקסועה

 ריעא ןורסחה לע .הזה תיבב אצמנ ינשו דחא ןורסח ךא

  םישנא שי יכ יעדוה ירחא ,םידבכנה םיחיגשמה ןזוא תא הזב

 יתלבלו הרזעל ןילוח הלילח וסינכי לבל םתובהלתה בורמ רשא

 רבח לע סמח וקעצ ,ת"תה תיב תומוחב "קודקד, םש רכזה

 םידימלתה םע וקדקדי יכ םידמלמה ןזוא תא ריעה רשא דחא

 .המודכו חתפ אטבמב חתפיףטח אורק יתלבל לשמל ,אטבמב

 איה הרות תעד תישארו 'ה תארי המכח תישאר ,יתובר םנמא

 ,הלאכ "תוינע, יקודקד קדקדל אופיא שיו ,הרותב הנוכנ האירק

 הבוחהו טפשמה לארשיב הכאלמ לעבל תויהל דיתעה דליל םג שיו

 ,אוה ינשה ןורסחהו .לשכיי אלו הרשי לגר האירקה יכרדב תכלל
 תובדנ יכ ונעדי ונחנאו ,תויטרפ תובדנב םקוה הזה תיבה יכ

 דוסי ןה ,להקה יסכנ דצמ הכימת לכ היהתש ילבמ ןדבל תויטרפ

 וליאוי ןושארה ןורסחה תא יכ הוקנ לבא .רפס תיב ןינבל עוער

 ינשה ןורסחהו ,תימינפה םתגהנהב תוגמל םמצעב םיחיגשמה

 ,ןוצרה םהינפלמ היהי םא ךא תונמל םישדחה הלהקה ישאר ולכוי



 השעמל םעפה ופרטצי תלכיהו ןוצרה יכ קפס לש לצ םג ןיאו

 םכרד לע ןטשל םיתבה ילעב ודמעי אל ךא םא ,ליעומו ריבכ

 .םולש הקדצה השעמ היהו

 ,רלדא שובא 'ר בידנה ריבגה תקדצ תא הזב רשבל יל םעני

 שיבלהל ב"ור םישמחו האמ ךס שדקה תמורת םירהל ליאוה רשא

 רחא דמועה גחה ימיל ת"תה יתב ינש ידימלת תא ליענהלו

 ."ותקדצכ בוט השועל 'ד םלשי .ונילתכ

 :טילבטקשומ .פ בתוכ 1901 רבמצדב

 ולכלכתנ ת"תה .דלי 180 ודמל םידיסחה לש םדוסימ ת"תב,

 ןוכנ רתויו יאנק אוה ןווכה .תויתד תוגיגחב ופסאנש תובדנמ

 םג ירה ,םינובנ םישנא המכ הלהנהב ויה םג םאו ,יביטימירפ

 ,ת"תה לש בולעה ודמעמ תורמל לבא ,הלועפל םדי ונתנ אל םה

 תועשב ןלעפל תאצל ולכי םימותיה לש תוהמאה יכ וב אצמנ בוט

 דעוה שוב אל תעכ םלוא .(תולעופ וא תוינרגת בורל) םויה

 ויתוסנכהו ריעב ול המוח יתב המכש םדא דמוע ושארבש ,חקפמה

 קיפסמ ןוהה ןרק ןיאו ליאוהש ,זירכהל -- םילבור תובברל תולוע .

 קוזחל רשב תומצע ופסאיש טלחוה ,בולעה ביצקתה יוסכל

 -דורה ,ת"תה ידימלת לש תוהמאה ןתוא ונייהת תופסואהו ביצקתה

 ."ברעב ןתיבל רצ םחל איבהל ןתסנרפ ירחא םלש םוי תופ

 :"אטילערזיא,ב בתוכ אוה 1908 .רבמבונב

 תיבל דע ועיגהש ריעב תובר תוירורעש ויה תוכוסב,

 ונבש .ס רמ לצא תונקל אלש םרח וארק רוג ידיסח .טפשמה

 תא איצוהל וטילחה ,וליעוה אל תונעטה לכשכ .היסנמיגל ךלוה

 םשרנ ונבש שיאב הרק רחא הרקמ .ילביטש,המ ןבהו באה

 םיפודגו םיפוריחב ןבהו באה תא ושריג ךכ לשב ."רימזה,, תירפסל

 ."הלפתה תיבמ

 ןיב הלכשהו תוברת תצפהל הדוגא, םשב הרבח הדסונ יאמב

 -יתב ,"תבשל רפסה"יתב, לכ םידמוע החוקיפב ."םודארב םידוהיה

 דסייל הרבחה תנווכב .םיטבפלאנאל םיסרוקה ןכו םיירבע רפס

 םינויצהו םיללובתמה ןיב המחלמ החקלתנ .םיינוכית רפס"יתב םג

 דמלל םירומל תושרה הנתינ רבדה לש ופוסבו ,םידומילה ןושל לע
 .םהיניע תוארכ

 לשו לקנרפ לש ,הרות דומלתה יתב ינש דוחיא תלאש הנודנ ןכ
 םימייקה רפסה"יתב 14-מ םידחא עובקל היריעל היינפו ,םידיסחה
 .תירבע םג םהב דמלל לארשי ידליל

 :.םודאר םע בולוקוס םוחנ לש וירשק

 םדיק ,1923 תליחת ,ןילופב בולוקוס םוחנ לש ורוקיב דובכל

 וב ,"גנוטייצ רעמַאדאר,ב הכרב רמאמב טילבטקשומ יטלפ ותוא

 :הלכשהה ימיב םודאר ריעה םע םיקודהה וירשק תא ריכזה

 ,ונרוד לודגכ בולוקוסל םישחור ונלכש דובכה תארי דבלמ,

 ןיבל וניבש תינחורה הבריקח בקע דחוימב האג ונריע ירה

 רבכ ,ןותעב יתמסריפש ,ילש "תונורכז,ב .ונלש הלכשהה יצולח

 לקנרפ לארשי לצא בולוקוס לש וירוקב לע טורטורפב יתדמע

 םע םיישיא םירשק םייק בולוקוס .רבילהומ לאומש 'ר ברהו

 םתודידיו ,םודארב הלכשהל ץימאה םחולהו לודגה ליכשמה

 ."לקנרפ לארשי לש ותומ םוי דע הכשמנ

 םיהובג רפס-יתב ירגוב ינושאר

 םהינב תא חולשל םודאר ידוהי וגהנ אל 197ה האמה ףוס דע

 דעש ,אופיא .אלפתהל ןיא .םיינוכית וא | םיינוריע רפס"יתבל

 םלפודמ ידוהי היה אל ,הלכשהל בנשא לקנרפ לארשי 'ר חתפש

 ויה םהידליל הלכשה ונתנש םיטעמה .הביבסהו םודארמ ואצומש

 ,(סאדיירפ) אפור עשטיא 'ר איהה הפוקתב וטלבתה .םישבוחה

 םימלפודמה ויה "םירשדלפ,ה יאצאצ ,ןכאו .םירחאו אפור היבוט

 ,לדאנ ,סאדיירפ ,ןמרפלש ,רלדיפ ינב םהיניבו ,םודארפ םינושארה

 ר"ד :ונמנ הלא םע .הכאלמה-ילעב ואב םהירחא .'וכו ןייטשלקניפ

 -נירג ד"וע ,ןמרדיינש ר"ד ,ןייפדלוג ר"ד ,רפייא סדנהמ ,ץיבשידק

 םהיתובקעב ."וכו ןמזחלג ,רכילב ,יקסנילק ,ךלייק ,קינטדנט ;ןפש

 ,גנוצ ,םרוורלק ר"ד ןוגכ ,םירחאו "םימדקתמ,ה םידיסחה ינב וכלה

 ,רלדא ,ןמרקב תחפשמ ינב ,רקרטש םיחאה ,רליטש ,ץיבומרבא ,רשנא

 םיחאה ,ןיול ,יול ,ץנרמופ ,'ץוקר ,ןייטשגינפ ,קורמופ ,ןמקירב

 הינה ,ןייטשלקניפ ואיל ,במורג ,יקסעמ םיחאה ,רלומ ,לובוס

 .יץוקר רבדלוג

 תבוטל הנפמ םודארב לח הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 תא גישהל וקיפסה "ךעלביטש,ה יכינחמ םיבר .תיללכה הלכשהה

 .םיהובגה רפסה-יתבב םלתשהלו תורגבה תדועת

 םודארב הלכשהה יצולח

 תפומל יתד ליכשעמ - לקנרפ לארי 'ר

 הנש םיעבשכ הז ,ןמזה יקחרממ ונילא עיגמ ודהש יפילע"ף

 ,םודאר ישנאל רתויב םיבורקה ןמ םויה דע ראשנ ,ותריטפ םוימ

 הלמתסנ הז םשב .םח טטר ילב ומש םיריכזמ ןיאש ,תוצופתבו ץראב

 התיה התראפת ,ןכאו .תידוהיה םודארב תונקסעה לש הנושארה התורגב

 .וירוגמ ריע ינב תבהא שכר ובל רהוטו תוינחורה ויתונוכתב יכ ,וילע

 לקנרפ אגרש 'ר ויבאמ םתיתנו ,ג"ירת לולא ז"טב םודארב דלונ

 לדג זאמו ,א"יה ותנשב -- תדבוכמ םינדמלו םידיסח תחפשממ --

 "שודקה דיי,ה יאצאצמ ,קינשטופ תחפשמל המחנ הנח ,ומא תחגשהב

 צ"ומו ןייד ,דרבלג ןבואר 'רל הינשב האשינש ,"ןילבולמ הזוח,הו

 טלבנזור הלשרה תיבב החפשמה הררוגתה א"יה ותנשל דע .ריעב
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 ןיינמ היה וב ,רנב'ז .נ סופדה תיב לעב לש ובס ,("רעצלעק,, הנוכמה)

 הלגו ,זע היה םידומילל וקשח .ותלועפ תישאר םג ןאכו םיללפתמל

 יבר ד"בארה יפמ הרות דמל ותורחב ימיב .םינוש הרות תומוקמל

 ונימידדי היהו .ץראלו םעל הלודגה ותבהא קני ונממו רבילהומ לאומש

 ימלשוריבו ילבב דומלתב היה יקב .וייח ימי לכ לוגדה ברה לש

 תא השאל ול אשנ ב"לרת תנשב .תודהיה תורצוא ראשבו םישרדמב

 ליספ תרמו םיובנשריק לאיחי 'ר ןדמלה דיסחה תב הצנירפש תרמ

 םתנותח ירחא ."רבשירקס,, הנוכמה תסחוימ החפשמ .קיטישפמ 'ץוקר

 תא דמיל .עדמלו הרותל ונמז שידקה אוהו תלוכמ תונח ותשא החתפ

 .הרותדדומלתבו סייו .ןמרקב תחפשמ ידלי

 עבוקו רפס בהוא .תודהיה לש תרוסמה בטימ גופס ,היה יתד שיא

 דשה וקחרתנ ריעה ידיסח ברקבש םיאנקה תמחמ םנמא .הרותל םיתע



 ותוישיא .וילע הבוהא החאשנ המצע תודיסחה ךא .םניבל וניב םיליב

 תודיסחה לש ,ןילופ תודהיבש הפיהו בוטה לש האנ הגיזמ התיה

 הפשה תא דאמ בהא אוה ירה .דחאכ שדחהו ןשיה לש ,תודגנתמהו

 תוחצב הב ןייטצהו ,ך"נת תפשכ אלא ,םיליכשמה תפשכ אל ,תירבעה
 .תינלופו תינמרג ,תיתפרצ עדיו תורז תופש דמל ןכ ,ונושל

 תועד הגוה ,םלועה ינינעב ליכשמ היה הרותב ותלודג דבלמ

 ותלודגל עיגה ךרדה תציפקב אל .ירסומו רשי יפוא לעב ,ירוקמ

 לש רידנ סופיט .ולכש םורו ותוצירח בורב אלא ,הרופ תוליעפלו
 ויה והומכ םיטעמ .והוכירעה דבלב וירוגמ ריעב קר אלו ,רובצ ןקסע

 .ונמע ינומה ןיב תובוטה תודמהו תוברתהו הלכשהה תבחרהל

 -ארזיא, םשב תינלופה הפשב ידוהי תעדבתכ זא אצי ןילופ תריבב

 לארשי תדע תוכרעמ ףרחל םעפ זיעהש ןיטלפ םכחה תכירעב "הטילא

 ןכ ירחא רצק ןמז .ליכשמ"הרומ יפמ הז לכו ,ףירח רמאמב םודארב

 מע ,ה"לרת "רחשה,) יאנבוק ץילמדרפוסמ הילע הנשמ"תפקתה האב
4). 

 תכרעמל ץלחנ אוהו ,ריעצה לקנרפ בל תא וריעסה םירבדה

 הל שיו םודאר הנמלא אל יכ תעד ןעמל, -- י"פ תמיתחב סומלופה

 ישנאמ העידיבו הלכשהב םילפונ םניאש הלשמ םיליכשמו םיצילמ

 :ןייצמ אוה וירבד חתפב .(488--486 דומע ,ה"לרת ,"רחשה,,) "הנבוק

 בקרכ התיה תמאה תאנקו ,יבל הרבש יתדלומ ירע יבשוי תפרח,
 ."יתומצעב

 תשרפ לע .םיליכשמה תורושב המהדתו הכובמ וליטה לקנרפ ירבד

 ישנא םג .רחא םוקמב םידמוע ונא ףעתסנו ףירחהש הזה סומלופה

 לש ונתוח ,(ותעשב עדונ הלכשה רפוסו ררושמ) לקניפ לואש הלהקה

 ירחשה,ב הבושת ומסריפ טלבנשריק םייחו יקסלאיב לאוי ,ץרפ ליי

 -צהו וריע תמחלמ תא םחלנ לקנרפ לארשיש ,ןייוצי .םיצימשמה דגנ

 ."םודארב םנוטלשו ץוח-"יליכשמ רדס לסח,, זאמו .דמע השק ןויסנב ,חיל

 ,תיכוניח הלועפל ויתוחוכ שידקה ,רובצה תדובע לועב םתרנ אוהו
 .רעושמה ןמ הלעמל חילצהו

 םיינעה ינב ןעמל הרות-דומלת תיב וריעב ןנוכ ב"מרת תנשב

 יכרצל גאדו םילועמ םירומ וב דימעה ,םינקותמו םיבוט םירדס יפל

 ךוניחה רודמב ןייע -- דסומה לע) .הל הצוחמו ריעה ינב םידימלתה
 .(הז רפסב

 תבש ידמ וילא ףסאתהל ןומהה בל תא תונקל עדי יתד ליכשמכ

 תבש ידמ .רסומו הרות ויפמ עומשלו עובשה רדס דומללו ותבשב

 -ייחחש תכלהמ התיח העומש .הכאלמ ילעבל הרות דמלמ היה ותבשב

 המ ונאו הרות דמלמ התא ונינב :ורמאו וילא ונפ םעה יטושפו םיט

 .בקעי ןיעו הרות םדמלמ היהו תותבשל םתוא סניכו דמע +ונילע אהי

 ףיטמ היה .ך"נתב דומלה לע הער ןיעב וטיבהש םידיסחה יכרדמ הטס

 יכ ,דסחו הקדצ השעמלו תיכונח הלועפל ,תודחאלו תובידנל וימי לכ
 ןויער לחה זאמו .תרזוע דיל םיקוקז םיכר םיינע התנמ םודאר תליהק
 רבילהומ לאומש ברהל רזע ,טקש אלו חנ אל ,חורפל לארשי"ץרא בושי
 .ובבל תא האלימש ןויצ-תביח ןויער תצפהב

 תירב,ב המסרופ רבילהומ ברה ןיבלו וניב םיבתכמה תפילח
 םינותעב ףתותשה .בולוקוס םוחנ לש ותיב יאבמ היה ןכ ."םינושאר
 רתיבו ןיקסנלומסל "רחשה, ,בולוקוס לש "הריפצה,'ב : םיירבעה
 ,םותחה לע םוקמ םושב טעמכ אב אלו ,וימיב ועיפוהש תעה"יבתכ
 ררושמו ןונש רפוס היהש הארנ םסריפש וירפסמ .םש"םוליעב םא"יכ
 :ןמקלד וירפס ואצי סופדב .וחור ינויערל עבמו שובל תתל עדיש

 ,םימיה-ירבדב ותדוסי ,.תוכרעמ ששב ןויזח -- רתסא אשמ (א
 ,השראו ,.פ .י תאמ תירבעל םגרותמו יקסבולזוק ינלופה רפוסה תאמ
 .תישימח הנש ,"ףיסאה,, סיפדת ,םידומע 108 ,דוקינב ,ט"מרת

 96 ,א"נרת ,הנליו ,יאלפ תאמ הגות ןויזח ,םידגוב רשק (ב
 .(ויריקומ) וידידי ידיב ותומ ירחא ספדנ) דקונמ ,םידומע

 םירפא הזח רשא אשמה ,(התתפתנש הרענ) ןושמש תב הרש (ג

 .דועו םידומע 90 .ז"מרת ,השראו ,יאלפ תאמ םגרותמ ,גניסל הידידי
 .תירבעל םגרותמ "זנכשא תפש רצוא,, דידבתכב חינה ןכ

 ,והוצירעה ויעדוי לכ .הרות-דומלת תרבח שארב דמע םינש עשת

 .ויניעב הרקיו הביבח התיה ותדלוה ריע .שפנ ליצאו חור ןידע היה יכ

 ןב ,םימיל ריעצ ודועבו .דיתעה תארקל תובבלה תא רישכהו ררוע

 ללח ריאשה ותומ .ג"נרת רדא ו"כ םויב ומלועל קלתסנ ,עבשו םישלש

 .רובצב וכרעלו ול תואיכ ןורחא דובכ ול וקלח היבשויו ,;ריעב קיר

 "תיבב רמ דפסה וילע רשק ,רטומלרפ יבצ םהרבא יבר ,ריעה בו

 ידימלת לכ וכלה ונורא ינפלו ,ומלוע תיבל והוויל םינומה .תסנכה

 םיידוהיה רהסמה"יתב ולעננ לבא תואל .םיבר םירצונ ןכו ,ורפסדתיב

 םימותח וילעפו ,וריע ינב ברקב הכרב ןורכזל ראשנ לוגדה ומש .ריעב

 .ןורחאה רודב ותייחתו ונמע תמוקת תודלותב

 גש מ

 בתוכו ,טילבטקשומ .פ ןויצ ול ביצמ "גנוטייצ רעמַָאדאר,ב

 :'רתיח יב

 התיה תרכינ ותעפשהו םודארב הליהקה ייחב הפוקת רצי אוה...

 ,הלמה לש בוטה ןבומבו ןשיה רודהמ ליכשמ לש סופיט .םיבר םימי

 לש םרבח .היתורודל תירבעה תורפסב תועידיו הרות שודגו אלמ

 םוחנ ,ןייטשנרוב לאיחי םייח ,דלפנטכיל הדוהי לאירבגכ רודה ילודג

 ברה ,רודה ינבר לש ןויצל ןושארל ברוקמו .דועו רבוו לאכימ .בולוקוס

 אשונ דימלתל היה .םודארב ברכ ותנוהכ ןמזב .רבילהומ לאומש 'ר

 ץיפמו םודאר תונבר תא בוזעל ברה ץלאנשכ ,ינחורה ושרוי ,ויתונויער
 .ריעה ידוהי ןיב ןויצ תביח ןויער

 דסי ב"מרתב .םרוציבו םודארב תוברתה ייח חותיפ לע דקש

 תא םליש קלח ,רמולכ ,יביסרגורפ דומיל רכשב ירטנמלא רפס תיב
 ומליש םידימא ינבש דועב הנשל יצחו לבור וא לבור לש םומינימה

 הנש 30 ךשמב תעדו הרות ץיפהש ,המגודל רפס תיב הז היה .רתוי

 תללובתמה הרבחהש דע ,םעה תלדו םינוונח ,הכאלמה"ילעב ידלי ןיב

 תא דביא הרות דומלתהו .התוסח תחת ותוא הלביק "תעד יציפמ,

 | .ידוהיה ונכת

 תונמאנו הרכה ילעב םידוהי תורוד ךניח לקנרפ לש ורפס תיב

 "והיה הלכלכהו רובצה ייחב תובושח תודמע םיספותה םהמ .תימואל

 םייח ,דלפנטכיל ,ק'צרוק ר"'ד םירקבמ ויה רפסה תיב תא .םלועב םייד

 ידמול, תדוגא .דועו ןייטשקיד 'פורפ ,בולוקוס םוחנ ,ןייטשנרוב לאיחי

 םימוכס הביצקה השראוב הקצמולט בוחרב הגוגניסה דילש "הרות

 .הז דסומל םירכינ

 ףאו םירואנל ,םימכחל דעו תיב היה לקנרפ לארשי לש ותיב

 ותיער ומע העייס םיחרואה תסנכהב .שילשלו הצחמל םידיסחל

 .הצנירפש

 ןמסיו יולה יבצ יכדרמ 'ר
 דילי .דומלתב המוצעה ותואיקב ללגב ,"גלפומה,, יטומ 'ר ויוני

 תנשב רבליהומ לאומש 'ר ןואגה םע םודארל אב 3

 ףיטמ .ברה םע םירשקב דמע ויתונש לכו ,ריעב עקתשהו ח"כרת

 תירבה תוצראב הליב םיתנש .ןויצל תובר תושפנ שכרש ,יתדיינויצ

 סיפדה .תינויצ הפטהב הבר החלצהב קסע םש ףאו ,הקירמא לש
 רואל איצוה .השארוב תונברה לש הרות יטוקלב םיינרות םירמאמ
 'ר 'גחה לש תובושתו תולאשו םיבתכמ ללוכה ,"םימכח ירבד. רפס

 .הברה םידיִמלת דימעה .דועו יקסמינולס ז"ח ,ל"ז רבילהומ לאומש

 ח'"היב להנמ ,ןמסיו ןואיל ר"ד ונב לצא הליב תונורחאה ויתונש יתש
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 ףרטצה .ויבאכ בהלנ ינויצ ןקסע ,קלאבוסב הלהקה שארו ידוהיה

 ותיירפסמ קליחו .הירבחל המכחו הרות ץיברה ,"יחרזמה. תעונתל

 .ו"'צ ןב רטפנ .םודארב "יחרזמה,, תיירפסל תינרותה

 .(1938 "דהה.. ,1938 "םלועה,,)

 ותמשכ ודעב ךשח ומלוע .תונורחאה ויתונש ויה םישקו םיער

 ר'"ד ןיוצמה אפורה ,ריעצה ונבו ,ותדיחי ותב ,וירוענ תשא וינפ לע

 רזחו ב"צרת תנשב םודאר תא בזע דדובו דומלג .ל"ז ןמסיו ןבואר

 ,ודיחי ונב תיבב וזגרמו ונובצעמ םש חונל .קלאבוס ותדלומ ריעל

 .ןמסיו ןואיל ר"ד םילוחה תיב להנמו הליהקה שאר

 ,הרותה ירידאמ .אריקיו אבר ארבג .םיבר םיבתכ ונובזעב חינה

 וירבח בלב םימלועל תורח ראשי ורכז ,בבלנו בהלנ ינויצ ןקסע

 .לבת יוצק לכב םירוזפה וידימלתו
 לקנרפ לאיחי

 ןמרביל בייל הדוהי 'ר
 יתלשממה רפסה תיב תא דסיו .הרומו םירפס רכומ ,יתלכשה ןקס

 ונמזב .םימי ךיראה אלש .םודארב ןושארה יממעה ינוריצה )

 ,"רחשה,ב ספדנש) םסרופמהו ךוראה סומלופה וילע | בסנ

 -נטכיל הדוהי לאירבגו ןמרקוצ םהרבא םירפוסה ןיב (ו"לרת--ה"לרת

 .הזמ לקנרפ לארשי 'רו םודארכ הליהקה ןיבל ,הזמ דלפ

 ובו .דואמ םסרפתנש "השדח החנמ. רודיס רואל איצוהו רביח

 ודכנ .השראוב וטוא תנואתב רטפנ .תינמרג שידייל תוליפתה םוגרית

 בלסיזדז (הנושארה םלועה תמחלמ ינפל) תינלופה תרומזתה להנמ

 .בוחוטסנ'צב עדונה ןזחה לש ונב ,םיובנריב

 (1843-1895) קהינשעטופ בקעי 'ר הרומה

 ומא .ןילבולמ הזוחה יאצאצמ ,םודארל הכומסה קיטישפב דלו

 הזוחה לע תובר ול רפסל התיה תגהונ הגייפ האל ל-4
 .םודאר דילש בוחיל'זב בר םדוק היהש ,בושטידרבמ קחצי יול 'ר לעו

 לארשי 'ר ותוחא ןב לש רפס"תיבב ת"פגו תירבעל הרומו ליכשמ

 .דועו "דיגמה, ,"הריפצה,, ."ץילמה,ב םירמאמ םסריפ .ל"ז לקנרפ

 .בושיב ושרתשהו ץראל ולע וידכנו ויתונב ,ויאצאצמ

 ןמצלמ ריאמ 'ר
 תויסנכה יתבב םאונ היה ,בהלנ ינויצ ףיטמ ,ינרות ליכשמ ,רחו
 םע הנמנ .היארקמו ןויצ לע ותבשב תבש ידמ שרדמה יתבו

 שיא .לקנרפ לארשי 'ר לש וגוחו רבליהומ לאומש 'ר לש וידימלת

 .ותרותו ונמע םויקו לארשי תווקתב בל לכב ןימאמו םימת

 (רצלכק) טלבנזור ה'לערה 'ר

 ,'רצלק,, הנוכמה) טלבנזור ה'לשרה 'ר לש ותוישיא לע םיטר

 הנינ רסומ ,(ץליקב רוגל השרוהש ןושארה ידוהיה היהש טוט

 .הפיחמ רנב'ז בקעי רמ

 םוי דע לעפו יח םשו .1845-ב אב םודארל .1798 תנשב דלונ

 קינעה הדות תואכו ,תיסורל ינטילופאינה סכדוקה תא םגרית .ותומ
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 ימי לכל םיסממ רורחשו השראו תוחרזא תא 'ץיבקספ יסורה ךיסנה ול

 .תודגא םודארב וחוור ותיערו טלבנזור ה'לשרה לש םתונבדנ לע .וייח

 תיב תא ,ןמרקב ןבואר םע דחי דסייו ריעה יינעל הכרה ףסכ רזיפ

 .ריעב ןושארה טובעה

 .םודארל ואובב ותיבל הנושארל לקנרפ לארשי תא לביק אוה

 תא .ןמרקב ןבוארו רבליהומ לאומש 'ר ברה םע תודידי"יסחי םייק

 1877 תנשב הבתכנש תמסרופמה ותאווצכ םיספורטופאכ עבק םהינש

 םיבוטה ,םידליה הנומש תא רתיה ןיב ןייצמ אוה הב ,תצלמנ תינלופב

 ויה ,.תושפנ האמל ,ךכ רחא העיגה רשא /החפשמה ינב .םירוסמהו

 .תידדה הרזעל תונוכנו הבוט תוער ,הבהא ירשקב םהיניב םירושק

 ,ונתלוזל םג אלא ונמצעל קר אל ונגאד ,החוורב ונייח אל יכ םא..

 לש השקה ףרוחב רכזנ יננהו .ונדי הגישהש המב ונריע יינעל ונרזעו

 רתויל השבלהו הלענה ,ןוזמ םישדח 4 ךשמב ונקפיס רשאכ 1856 תנש

 תרזעב רתסב הז תא ונישע יכ ,ךכ לע עדוי וניא רוביצה .םידלי האממ

 .ףסוי ןרהא זילטאה לעב

 -ארל יאוב םוימ יתא תודידי ירשקב דמע ןמרקב ןבואר לש ותיב

 ףתתשה ובש ןושארה טובעה תיב 1857 תנשב דסונ ונדיזלע .םוד

 ,30"ב אדנל עשוהי ברה ,125-ב םידליה םע ינא ,לבור 200"ב ןמרקב

 דרבמולה לש ונוה עיגמ םויכ .לבור 450 דחיבו 50-ב ןמטור והילא

 .לבור 1500"ל

 וכלי ידליש התיה הנווכו תאז יתישע הקיר תוראפתה םשל אל

 ."םכל רהוטו ןתונבדנב יתובקעב

 לכ הצקוי היתוריפמש .ןרק דוסיי לע הכורא תעדוה האב ןלהל

 ,םילוחל .תוכרצנ תולכל הינודנל .תוינע תודלויל םייוסמ םוכס הנש

 -קיידב הכורע הכורא המישר -- 'וכו ריעה יינעל םחפ תיינקל ,םינקזל

 לאומש 'ר ברה תא הנימ ותאווצ יולמל םיספורטופאכ .תונדפקבו תונ

 אלש לע ותאווצב לצנתמ הלשרה 'ר .ןמרקב ןבואר 'ר תאו רבליהומ

 לכ תא זבזבש וינתחמ דחאו ליאוה ,םיינעה תרזעל ונוה לכ תא שידקה

 םתסנרפל ףסכ שידקה אוהו ,וידלי תשלש תא ול ריאשה .הינודנה ףסכ

 תודוהל אלא יל ראשנ אל התעו,. :בתוכ אוה האווצה םויסבו .םכוניחו

 םכתרזעו םתודידי לע ;רבליהומ ברהו ןמרקב ןבואר רמ ,ידידי ,םכל

 ."רשואו תואירב ,םימי תוכירא םכל לחאמ יננהו ,הברה

 רנב'ז בקעי

 גרבנייו לאומזע 'ר

 .ומרכ הרות אלמ ,ריעב םיפירחהו םיימאנידה םיליכשמה דח

 היה ךכד-רחאו הרומכ םודארב בשייתה .אקארקבו בושמוטב דמל

 ,ריעבש הלכשהה ירחושמ םימכחל דעו תיב היה ותיב .ןיי-רחוסל

 "ורתה היתודמבו התלכשהב העדונ .גרבניו תיבל הינור תרומ ,ותשא

 ,ריעה יינע תבוטל הלעבו איה ולעפ .ד"נרת תנשב הפגמה ימיב .תוימ

 .תרכי אל בוט םש םהל ושעו םיכרצנלו םיינעל יוחמת תיב ומיקה

 ןשלב ,גרבניו קחצי ר"ד ונב .62 ןב ,השראוב 1913 תנשב רטפנ

 .די יבתכ רידההו .שוכ ןושלל החמומ .השראוב רוספורפו עדונ

 .("הריפצה,,)

 -- "קינטובור, לש תילאגיל יתלבה תכרעמה שאר היה 1905"ב

 םיגולוטימסה תרזעבו .ךרפ תדובע תונש רשעל ןודנ .ס.פ.פ ןואטב

 תונש עבראל ןידה קספ ףלחוה ביבאראו בוצבאקוק םיעדונה םייסורה

 תנוהכ לביקו תונייטצה תוא ול קנעוה ןילופ תנידמ םוק םע .שוריג

 םיירבע םירומל תוניחבה תדעו שארב דמע תודחא םינש .רוספורפ

 .יצאנה שוביכה ימיב הפסנ .השראו תליהק םעטמ
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 תוברתו ךוניה ה

 םודארב ךוניהה ינצינ ! ג פ

 תיללכ הריקס 1

 תועונתה ילב תוברתהו ךוניחה הדשב תומדקתהה תא ראתל ןי

 תכפהמ יבקעב תוררועתהה .הל ומדקש תילאיצוסהו תימנואלה

 תוברתהו ךוניחה ילעפמ תא ומדיק ,הינווגל תינויצה העונתהו 5
 .םודארב

 םהירבחו לקנרפ לארשי ,ןמרביל ןואיל ןיב קבאמה תשרפ הרוכז

 ידלי לש םשפנ לע טנמאיד לשה 'ר םיאנקה םידיסחה שאר ןיבל

 וחינהש םירומו םידימלת לש ןושארה ןיערגה טבנ זא .םודאר ידוהי

 הנושארה ותרוצש ,ריעב ינרדומ ימואל ךוניחל תודוסיה תא םימיל

 .תירבעו ך"נת םג ודמיל םהבש ,"םינקותמ, םירדח ןיעמ התיה
 תוחילש םתדובעב וארש ,םייטרפ םירומל םג תעדונ תובישח

 םולש 'ר היה האמה תלחתהב םירומבש בושחה .תיכוניח"תימואל

 םג רכמש ,הביתכ ירישכמו םירפסל תונח לעב היה אוה .טנמאיד

 וצרמו ותובהלתה לכ םלוא ,"קנב-לָאינולוק,ה לש תוינמו םילקש

 תורוכז .םירגובמו םידליל הרוהש תירבעהו ך"נתה ירועשב עקיש

 .ינויצה הליפתה תיבב םירהצה"רחא תבש ידמ ך"נתב ויתואצרה

 לארשי לש ודימלת ,טילבטקשומ יטלפ .פורפ היה הלעמב ול ינש

 לוכי אל ,םיינוכיתה רפסה"יתבב תדל הרומכ ודמעמ ללגב .לקנרפ

 לש יופיחב םרידחה אוהו ,ימשר ןפואב תירבעו ך"נת דמלל היה

 שיבייל ספת תירבעל םייטרפה םירומה ןיב תדחוימ הדמע .תד ידומיל

 רעונה ןיב התורפסו תירבעה הפשה תעידי תא רידחהש ,ןמלימ

 לדתשה אוה .תירבעה הפשב תוזחמ תגצהבו םירועשב ,ימואלה

 ינויצ ןיב ומלוע תא הנק הובו ,תרבודמ הפשכ הפשה תא תויחהל

 ויתובקעב .םלועה תומחלמ יתש ןיב ירבע ס"יב להינ םג אוה .םודאר

 תמחמ םלוא .הלכשהו הרות גופס היהש ,יקסבולוקוס ףסוי םג ךלה

 .ןמלימכ חילצה אל תפפורה ותואירב

 ףסוי לש םתלהנהבש הלא ויה ,"םינקותמה םירדח,ב םיבושחה

 ץיבומרבא לש רפסה"תיב .רגיצנד םיחאהו ץישפיל רסיא ,ץנחמופ

 ץנרמופ לש ורפס"תיב .ימואל ןכות אלל םלוא ,ידוהי םנמא היה

 ןפואב הובג וב דומילחה רכשו ,ינוניבה דמעמה ינבל דעוימ היה

 םיברו ,םירדחל וא ,הרות דומלתל םהינב תא וחלש םידרחה .יסחי

 .םייתלשממה רפסה"יתבל םג תועדב םישפחהמ

 דסונ .םי'זוהיל קרו ךא דעוימ היהש ןושארה ןוכיתה רפסה תיב

 רתוי רהואמ זמזבו ,ןוזרמט ףזוי י"ע הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 םשה תא לביקו .םירומהו םירוהה ףותישב ,ביטרפואוקל היה

 ,הז רפסד"תיב לש ויתודלות לע .(תעד יבבוח) "יזדעיו לושטאישפ,

 : ןיול ףסוי רפסמ ,ידוהיה רוביצה ייחב בושח דיקפת אלימש

 תחפשמ םודארב העקתשה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ירחא
 םודארל העיגה ןמזה ותואב .יקסלדופ-קסליבמ האצומש יקציבניט
 ריעצה יקציבניט םג קסע ויבא תמגוד .היסורמ םיטילפ תצובק

 ןיגוב בקעי םיטילפה םע דחי יממע ס"יב חותפל טילחהו ,הארוהב

 םהמ העברא ,חמצ לצא הנדוגז בוחרב םירדח 6 ורכש .ןמקסירבו
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 יקציבניט .םיטילפה םירומה ןוכישל םינשו רפסה"תיב יכרצל ושמיש

 ס"היב .ך"נתו תירבעל םירומ -- םיטילפהו ןובשחל הרומ שמיש

 .תונוטלשהמ ןוישר תגשהב ישוקה תמחמ בר ןמז םייקתנ אל הזה
 .ס"היבל ףתושכ ףרטצה ,הזכ ןוישר היה ץישפיל רסיאלו ליאוה

 רערעתנ לארשי-ץראל ןיגובו ןמקסירב םיחאה לש םתיילע םע

 ,ןייטשלקניפ ר"ד עיצה זא .הקרפתנ תופתושהו .ס"היב לש ובצמ

 םע דחי ףתתשי ,ינוכית רפס-תיבל ןוישר לעב היהש ,ןוזרמט ףזוי יכ

 ןושרג םהרבא היה ירקיעה ןיבשושה .היסנמיג תמקהב יקציבניט
 תלבקב תולבגההמ ומצעב לבסו תורועל ר"חיב לעב היהש יול

 ןירג לצא הריד ורכש םה .םיינלופ רפס"יתבל םיידוהי םידימלת

 ס"היב לש ומש .תונושארה תותיכה ומקוה םשו 4 הקצאירמ בוחרב

 ליאוה .1918 תלחתהב הז היה ."ןוסרמט לש היסנמיג, -- זא היה
 יקסלוב'זדוא ר"ד ינלופה ןמזוה ,תורגב תודועת ןתמב ךרוצ היהו

 ליבשב הריד הרכש םג ןיול תחפשמ ."תורשכה, ןעמל ,להנמכ

 .1919 ףוסב האולמב לועפל הליחתה היסנמיגה .התוא הטהירו להנמה
 ןייטשלקניפ ר"'דו ,יקציבניטל ןוזרמט ןיב םיכוסכיס וצרפ םייתניב
 ידוהיה ןכותהו תיגוגדפה המרה .םיפתושה ןיב םולש ןיכשהל ארקנ
 וארו הכומנ הלכשה ילעב םינלופ ויה םירומה בורו ליאוה ,ודרי
 לש תיללכ הפיסא הסנוכ זא .דבלב תידדצ הסנכה םתוקסעתהב
 בבוח, םשה ןתינ ס"היבל .םהידיל הרבע ס"היב תלהנהו -- םירוהה
 .הלהנהה ר"וי רחבנ לקנרפ לאיחיו ,"תעד

 ט"ידה האמה ףוסב ךוניחה 2

 הרות דומלתה תא לקנרפ לארשי 'ר דסיי ט"יה האמה ףוס

 םולש רפסמ -- ,םעה תלדמ ויה וידימלת ."ןקותמה, ב

 יתוא םגו .ולצא דומלל וכזש םיאג ויה םהימי לכו -- יקסני'צבארטס

 .1906 דע יתדמל םשו לקנרפ לש ורפס-תיבל 1899 תנשב יבא סינכה

 (18907ב) ,ותומ ירחא ,לקנרפ לש ורפס"תיבב םיישארה םידמלמה

 (תילארשי הירוטסיהו ך"נת .תירבע) טנמאיד םולש ,ץכ דוד :ויה

 .לוח ידומיל -- סוקרמ ההומהו

 -תיבב םידימלתה תויומד תא ינורכזב םיקרפל הלעמ ינא רשאכ
 התיהש הברה העפשהה תא ךירעהל לוכי יננה ,לקנרפ לש ורפס

 -תיבלש ,הדבועה םצע .םודארב רודה ךוניח לע הזה רפסה"תיבל

 -ובונ .הנלסקופ ,הצינילגמ םירטמוליק קחרממ םיאב ויה הזה רפסה

 תומוקמבש יפ לע ףא -- ,ץיקב ןה ףרוחב ןה ,הלריפמ וליפאו הקזדורג

 לש ותעפשה התיה הלודג המכ דע דיעמ ,םיבוט םירדח ויה הלאה
 .ריעצה רודה לע הזה רפסהדתיב

 ,טנמאיד םולש 'ר ,ונלש יברחש ונייה םיאג ,םידימלתה ,ונא

 דימת ואצמ .םחבש הלועמהו ריעבש םידמלמה לכב דמולמה אוה
 -תמה םג .הרוטפההו הרותה תאירקל ןוגינב דחוימבו ורועישב ןינע
 הרותה תאירקמ םיגחבו תותבשב ונהנ לודגה תסנכה"תיבב םיללפ
 .םינשב תורשע ולש "הקזח, םג התיהש ,ולש



 אוה םג .סוקראמ הרומה -- הז רפס"תיבב הטלבש הינש תומד

 תא עדיש םיטעמה םירומה דחא .לקנרפ לארשי לש ויצירעממ

 תטיש תא הנושארה םעפב לטיבש אוה .ןיירוב לע ץראה תופש

 שומישה ןיאש ,רמא אוה .םידמלמה ירדחב זא הגוהנ התיהש ,האקלהה

 תואיגשה לע דימלתל ריעהל קיפסמו ,דמלמל דובכ ףיסומ לקמב

 םג .םיינוריעה רפסה"יתבב גוהנש יפכ ,הניפב ודימעהל רתויה לכלו

 האנ תינוציח העפוה לע דיפקמ היה ,טנמאיד םולש 'רכ ,אוה

 .תיטטסאו
 ,םירחא םידמלמ םג דועצל וליחתה ,לקנרפ לש ורפס"תיב תובקעב

 שיש ,הרכה ידיל ואב םה םג .םיינססהו םייטיא םידעצב יכ םא

 השמ 'ר .ןובשח טעמו ץראה תפש תעידי תא םהידימלתל קינעהל

 "נדניל חרומה תא ורדחל ןימזה ,ןמטכה בקעי לש ויבא ,ןחטכה ףסוי

 גיהנה ,םיינישה אפור לש ויבא ,רנרל החמשו .לוח ידומילל םיוב

 םירחאו לקניפ רזייל ,ןייטשנרוב ףסוי לאיחי .אוה םג לוח ידומיל

 יכ ,ןייצל שי .הרבגלא וליפא דמיל ןורחאהו .םהיתובקעב וכלה

 םידיסחה יניעבו ,תוסרוקיפאכ םיבשחנ לוח ידומיל ויה םהה םינמזב

 .הריבע רדגב ך"נת דומיל םג היה

 הרומ היה אוה .לבוסדלוג לש הז היה ינשה "ןקותמה,, רפסה"תיב

 דומעל ויה םיכירצש םינברה לש םרומ םג היה אוה .ןובשחו תופשל

 ."בר, ראות תלבק םשל ראצה ןוטלש ימיב תויתלשממ תוניחבב

 ןייטצהש ,ולש םדקתמה רפסה"תיב תא ץנארמופ ףסוי חתפ וירחא

 הכאלמ-ילעבו םירחוס ידלי רקיעב ודמל ובשו ,םיינרדומה וירודיסב

 .רתוי הובג היהש דומילדרכש םלשל םמצעל תושרהל ולכיש

 הרומה םודארב עיפוה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ברע

 לש תונושארה תותיכה תא חתפש ,יקציוניט קחצי ,היסורמ ךמסומה

 םלש ןוכית רפס"תיבל ןמזה תצורמב עיגהל המגמב ,ןוכית רפס"תיב

 -תיב תא אוהה ןמזב חתפ ןוזרמט ףזוי םג .הבוח-דומילכ תירבעה םע

 -נמה .יקציוניט לש ורפס"תיבב ךכ רחא גזמתהש ולש ןוכיתה רפסה

 לש ביטרפואוק ידיל דסומה רבעש דע ,םינלופ ויה םירומה בורו לה

 .("יזדעיוו לושטאישפ) "תעד יבבוח.. םשב םידוהי םירומ

 תירבעהש רפסדתיב חתפש ןושארה היה ןמלימ (הדוהי) שובייל

 רפס"תיב וחתפ ותיערו ץיבומרבא הרומה .הארוהה תפש וב התיה

 ןושארה םידליה ןג .ןמסיורטשו ררל קחצי םג וירחאו ,תונבל דחוימ

 םהבש םיבוטהו ,םיבר םידלי ינג ומק וירחאו ,לקניפ ידיזלע חתפנ

 .טייח-הקסניטסוגו ואדנאל תרמ לש

 דוד .הארוההמ םמחל איצוהל וחילצה אל םירומה לש םבור

 -- וירחאו ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל הקירמאל אצי ץכ

 ,ןעבוככ דבעו הקירמאמ רזח ןמטוג םייח הרומה .דנטשרפסורג דוד

 םגו ,תלוכמב רזע-תסנרפ אצמ ןמטוג רשא .הארוהב ךישמה אלו

 .ומויק לע השק קבאנ ,יתמלתשה ולצאשו הרות"ןבכ עודיה ןזח סנוי

 -תיב חתפ רגיצנד חונו קנבב דיקפכ ומויק תא אצמ סוקרמ הרומה

 ,(רבונזק ילא) ןמברפ והילא .טנמאיד םולש תמגוד ,םירפסל רחסמ

 איציהל היה לוכי אל ,םירישע ינב לע לבוקמ חיהש ,הארוהדרתיה לעב

 .תוירגיס תריכמב ותחפשמ תא סנרפל ץלאנו הארוהה ןמ ומחל תא

 םבצמל ץק המש ,תינלופה הנידמה םוק םע הבוח ךוניח תגהנה קר

 .יתרבחהו ילכלכה םדממ תא רפישו םירומה לש בולעה

 "תעד יבבוח" היסנמיגה 3

 תנשמ האבה המישרה תא ונאצמ לקנרפ לאיחי לש ונויכרא

 :"תעד יבבוח., היסנמיגל תשדקומ .7

 להנמה .תללובתמ המגמב ןוזרמט ףזוי י"ע הדסונ היסנמיגה

 ,יקסלוב'זדוא רמ ,ןושארה להנמה םנמא .םינלופ םבור ויה םירומהו

 שבד יחרי רחאל םלוא ,תוילאידיא תופיאש לעב ןייוצמ גוגדפ היה

 ידמ וניאר ,תויתכלממ תויוכז היסנמיגה הלביקש רחאלו םינושארה

 .םידימלתה רפסמבו םידומילה תמרב תדמתמ הדירי ושדוחב שדוח

 תוימואלה תופיאשל הנבה התיה אל יקסלוב'זדוא רמל .ןבומ רבדהו

 המרב גישהל םידימלתה ולכי תיללכ הלכשהו תידוהיה היסולכואה לש

 -יתלב היה םירומה בכרה םג .תוינלופה תויסנמיגב רתוי ההובג

 היה רתוי עורג .המיאתמ תיגוגדפ הרשכה ילב ויה םבור .חלצומ

 -איו רמ היסנמיגה להנמ הגמתנ יקסלוב'זדוא לש ומוקמבשכ בצמה

 "מיגהש ,ךכ ידכ דע םידומילה תמר הדרי םינש המכ ךשמב .יקסבוק

 ,לקנרפ לאיחי .הנפמה לח זא .תויתלשממה היתויוכז תא הדיספה היסנ

 למע ירחא ,וחילצה ,תימואלה תוירוביצה יגיהנממ המכ םע דחי

 היסנמיגה .שדח ןונקת גיהנהל ,תמדוקה הלהנהה תא קלסל ,השק

 ןיליפב תוידוהיה תויסנמיגה דוגיאל הפרטצהו תוימואל םידיל הרבע

 ,ידוסי יוניש לח תונורחאה םייתנשה ךשמב .הדיורב ר"ד לש ודוסימ

 ועבקו הירפסו תודבעמ םיקהל וחילצה וירזוע רבחו ידוהיה להנמה

 ידיב הלע דוחיב .ההובג המר לע תיללכו תידוהי םידומיל תינכת

 "וכז תא הרזח הלביק היסנמיגהו ,תעמשמ גיהנהל קסור רמ להנמה

 תרומזתו ,ירישעה ולבוי תא רפסה"תיב גוחי 1928 סראמב .היתוי

 תגצה םידימלתה םיניכמ ןכו .דחוימ טרצנוק הניכמ רבכ םידימלתה

 .תירבעב הזחמ
 ויה םיטעמ אל .םינשושב הגוס התיה אל דסומה ךרד םלוא

 -יתבב הררשש ,תימשיטנאה הריוואה ףא לעש ,םיידוהי םירוהה

 ,בובלב םורגופה ירחא .היסנמיגה תא ומירחה ,םיינלופה רפסה

 ,םידומילה לספסל םהירבח תושיגנב ולבס םיידוהיה םידימלתהשכ

 ועגרנשכ ,1925-ב םלוא ,םידימלת 6007כ ןוסרמט לש היסנמיגב ויה

 רבדה .תיצחמה ידכ הסנמיגב םידימלתה רפסמ עיגה אל ,תוחורה

 יפד לע ףא םיכוסכיס וצרפ הז עקר לעו ,יפסכה בצמב ויתותוא ןתנ

 קספ אלש ,ןמרוק ףסוי הרומה תא חבשל ןייצל יואר ןאכ .תונותעה

 םידומילה תמר רופיש תא תימוקמה תונותעה יפד לעמ עובתל

 .דסומה לש יפסכה בצמה רופישב םירוהה לש םתופתתשהו םיירבעה

>" 

 ואלימ ,ינויצה "גנוטייצ רעמָאדאר.  דוחיבו .תימוקמה תונותעה

 תובכש לכב ימואל ירבע ךוניח לש ןויערה תרדחהב בושח דיקפת

 תובורק םיתעל ומסרופ "סוקיגוגדפ. תמיתחב םירמאמ .רוביצה

 ךרועה .ךוניחה תויעבב ידוהיה רוביצה לש ותונינעתה תא וררועו

 לע עיפשהל ידכ .הליהקה לש תוברתהו ךוניחה תדעו שארב בצייתנ

 "הדוגא.ה םע היצילאוקב ותויה ףא לע .ריעב ירבעה ךוניחה לש ןוויכה

 ןעמלו הליהקה שאר בשויב השק םחלנ ,גבסגינק ףסוי דמע השארבש

 קבאמה דה .ינרדומה ימואלה ךוניחה תא תמלוה םידומיל תינכת

 : 1924 רבוטקוא שדוחמ הקינורכב םיאצומ ונא הזה

 גשוה תובר תובישי ירחא יכ ,ונל םירסומ הליהקה דעוומ,

 ,תוברתהו ךוניחה תדעוב םינויצהו םיסקודוטרואה ןיב םכסה

 .ריעב םירדחהו רפסה-יתב לכל הדיחא םידומיל תינכת הדבועו

 יבויחה גשיהה והזש .ןיצל רשפא .תונותעב ומסרופי םיטרפה

 ינינעב םיינורקעה תועדה יקוליח ףא לע ,הליהקב גשוהש ןושארה

 תורמל תובר תויעב רותפל רשפא בוט ןוצרבש ,ןמיס .ךוניחה

 .םייתגלפמה םידוגינה

 הליהקה דעוול אובל .רפסהייתב ילהנמ לכל האירק ןלהל

 ."םהיתודסומ לש יגוגדפהו ירטינסה סםבצמ לע םינולאש אלמלו

 דומלל רשפא .ירבעה ךוניחה ישרוד לש םתעפשה הרבג המכ דע

 "ריצה תדהאב תוכזל ידכ םירדההו רפסה"יתב ילהנמ ןיב תורחתההמ

 םימסרפמ ןהבש .תולודג תועדומ ועיפוה תונותעב .ימואלה רוב

 תירבעב םידומילה םהב םיטלבומו .םתינכת יטרפ תא םילהנמה
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 העדומה המסרופ 1925 לירפאמ "גנוטייצ רעמַָאדאר,ב .התורפסבו

 :האבה

 םיאבה םיגיצנה תא םינימזמ ונא הזב !תיבמופ הנמזה,

 ,"יחרזמ, םלואב וכרעייש םידימלתה תוניחבל םימרזה לכ לש

 'ה ,רעפאק והיתתמ 'ר ,קינטולז והיעשי ברה תא ::11 קניר

 סחנפ 'ה ,גרובמסקול דוד 'ר ,לקניפרוג רמתיא 'ר ,ןמלגופ סחנפ

 גרברבליז הנוי 'ר ,ןירג קחצי 'ר ,ןייטשלקניפ רזעלא 'ר ,גרובזניג

 יכדרמ 'ה ,ןירטיצ המלש 'ר ,ןמרוק לאומש 'ר ,ןמיינ ךורב 'ה

 חספ 'ר ,גרבדלוג הנוי 'ר ,ןמדירפ בקעי השמ 'ר ,ןמשיפ בייל

 חנ ןתח םייח 'רו רביירש רכששי 'ה ,ץרה ריאמ 'ה ,ןעגראמ

 ונלש השדחה הטישה תא רוביצה ינפל גיצהל ונתנווכ .קבונדשפ

 ןכו ,ארמג ,ך"נת ,(תירבעב תירבע) תירבעה הפשה דומילב
 תאנק, .סרוקנוקל תוניחבה תא ךופהל ונתעדב .םייללכ םידומיל

 ."רגיצנד השנמו חנ ,בר דובכב ."המכח הברת םירפוס

 ,"המידק, רפסה"תיב תחיתפ לע המוד העדומ -- אבה ןוילגבו
 ןתינ ןאכ .3 הבורצפס בוחרב ץנרמופ ףסוי גוגדפה לש ותלהנהב
 םידומילה תטיש לע רקיעבו ,תוכיאה לע אלא תומכה לע אל שגדה
 ולש ברע ירועש ףקיה תא ןמלימ הדוהי ביחרה ןמזה ותואב .םיירבעה
 .תירבע תורפסו ך"נת ,תירבעב תומלתשה ירועש םג חתפו

 העיקשה םיבר םיצמאמ .תוחתפתה הלח םידליה ינג חטשב םג
 -טיח תרמ .תימואל חורב ינרדומ םידלי ןג חותיפב ואדנל לחר תרמ
 .התואנ המר לע הלש ןגה תא דימעהל םיצמאמ התשע הקסניטסוג
 בוט םש םהל ונקו תוימואלה תועיבתה תא וקפיס הלא םידלי ינג ינש
 .יללכ יפוא ואשנש םידלי ינג םג ויה .םיגוחה לכב

 היסנמיגב םירומה רבח 4

 רקבל יתלחתה תע ,1923-מ איה היסנמיגה לע יתונורכז 9
 תרמ התיה תכנחמה .ןוזדיווד .ז רמ רסומ -- "הניכמ,ב הב

 .הנמאנ התוחילש האלימ איהו .ןובשחל הרומה תשא ,רנקצלוה

 טלובהש ,םינלופ םהיניב ,םירומה םתאו תועוצקמה ובר 'א התיכמ
 םעונב ונלוכ לע בבחתהש ,קינוברג לימא תינלופל הרומה היה םהבש
 תוכומנה תותיכב ךנחמה ,רנקצלוה ןובשחל הרומה .ותובידאו ויתוכילה
 את םיריעצה םידימלתהמ שביג .תוכירדו בשק לש הריווא התיכב רצי
 .התיכ ןותע ףאו תידדה הרזע ,תוברת תדעו םע יתרבח

 הגפ -- התיכל רציש ןנחלא תירבעל הרומה לש ותסינכ םע
 היה ,וידימלתל בבלמ סחי הליג ,בל בוט העפש ותוישיא .תוחיתמה
 .דידיו הרומ

 ןמצרוו םירומה לש םתכרדהב .ןמצרוו ורבח היה ישעמו קפואמ
 תוניחב .םירגפמו םימדקתמל תודרפנ דומיל תותיכ ונגרוא רצישו
 .השראוב תודהיה יעדמל ןוכמה יגיצנ תוחכונב וכרענ תירבעב תורגבה

 תרמ הרומה ןכאו ,דחוימ דמעמל התכז הארוהה תפשכ תינלופ
 םידימלתה תא הצירמה .הדיקש לש הריווא רוציל העדי ןמסקילג
 החילצה הרמוחה לכ םע .תועידיה תבחרהל ףסונ רמוח רחא שפחל
 .ללכב תורפסלו תינלופה תורפסבש בגשנלו הפיל הידימלת תא ברקל

 ןשלב ,תיניטלל הרומה ,רציש רודיזיא ד"ד היה דובכ רמוא ולוכ
 .הנונש הרמיאב יניטלה קודקדה דומיל תא ןווגל עדי ,קהבומ

 חילצהש ,יוננמז תב ןילופ, עוצקמה תא דמיל תינימשה התיכב
 .תננערמ הרוצב ושיגהל

 -נרוב תרמ עבטל הרומה התיה ול רוזעלו דימלתל ןיבהל הנוכנ

 החישב תויעב ןבללו ררועל ,םידימלתה תא בבודל ךרד השפיח ,ןייטש
 .תישפח

 ךנחמ ,גרבנזייא סדנהמה יאקיתמתמה היה דימת יניצרו זפחנ
 טקט ,הינפ לע בבלמ ךויח ,רליטש תרמ היפרגואיגל הרומה .התיכה
 לע הדקש ,הירוטסיהל הרומה ,רבה תרמ .התעפוה תא ונייצ סומנו

 .תוארוהל םאתהב םידומלה תינכת םויק

 -רוה תא .ךירדמו דידי םידימלתה ואר ץיברוה היסנמיגה להנמב

 עומשל ןוכנ ,תוישפח תוחישב ריבסמ היה גיהנהש םירדסהו ויתוא

 .תודידיו הביחב ול ולמג ויכינח ןכאו ,תורעה

 ,(תיתפרצ) ןורטיצ ,(תינמרג) לקנרפו ןזור תורומה םג וניוצי
 .(הקיסיפו ןובשח) ןמזייפש-גרבדלוג ,(היפרגואיגו עבט) ןטרגדמז

 ףוסבלו קאסור סדנהמ ,יקסניל'ז סדנהמ :םידוהיה היסנמיגה ילהנמ
 .(ףוסה דע) ץיבורוה

 הצלאנ םעפ אל .דסומה םויקל ידיחיה רוקמה היה דומיל רכש
 ,םימולשתב ורגיפ םהירוהש םידימלת םירועשהמ קיחרהל הלהנהה
 ילעבו םיריעז םירחוס ,םירוהה בור לש השקה ילכלכה םבצמל תודע
 הלשממ תכימת אלל ,היסנמיגה החילצה תאז ףא לע ,םלוא .הכאלמ
 .םידימלת תואמל ינוכית ךוניח חיטבהל ,רחא ירובצ ףוג וא

 ןוזדוד

 "רימזה. גוח 5

 (הפיחב ינדוטס .דו שטוקר .ה ר"ד יפמ יקסני'צברטס .ש י"ע רסמנ)

 .םודארב רוביצה ייחב ןואפק ררתשה 1905 תכפהמ יוכיד ירח

 ףילחתכ ,תוברתה הדשב תוליעפ תולגל וליחתה רוביצ ינקסע א
 .תוומ ןיד-יקספו םישוריג ,םירסאמ םיוולמ ויהש םייטילופה םייחל

 גוח תא םידוהיהו ,"אינטול,, ילקיסומה דסומה תא זא ודסיי םינלופה

 היחה חורהו ,השראובו זדולב "רימזה, זכרמל ףנוסמ היהש ,"רימזה.
 .ןיול ןושרג ר"ד היה וב

 ריעב דמלש םושמ ןה .,םודארל ברוקמ היה | ןיול ר"ד

 לאומש ןיישעתה לש ותב םע ויאושנ ללגב ןה וירוענ ימיב

 :ונמנ גוחה יליעפ םע ."רימזה, גוח לע עיפשהו ,רלדא (יקלמש)

 לאיחי ידוהיה םילוחה"תיב לש רוטארוקה ,ןמךקב ןואיל סדנהמה

 -נפוה לאכימ ,ןוסמארב ,ןאמרפ ,לקנרפ רטויפ ,ןמדירפ בקעי ,רמאק

 הינה ר"ד ,רקוצ עשוהי ,סוכרמ ,טנמאיד םולש ,ןמזייפש והילא ,םייה
 ,ןייטשרג תרמ ,ןיישדנומ ,ןייטשריק לטָאמ ,טנאלירב גיוודול ,שטוקאר
 .ס.ס ,דנוב ,ןויצ יריעצ יליעפמ םיברו ןמטוארטש דוד ,ןמסיז הי'צוג
 .ס.פ.פדו

 ,'ג המוק ,12 הקסבשראו בוחרב היה "רימזה, לש ןושארה ונועמ
 םירפס הבו הירפס התיה "רימזה,, דיל .יתפרצה ןולמב "אינטול, לשו
  םיאשונב תואצרה וכרענ .תירבעו שידיאב רקיעבו ,תונושלה לכב
 .דועו שא םולש ,םכילע םולש לש תוזחמ המכ ולעוהו ,םייתורפס
 הפתתשהו ,"רימזה,ב בושח דיקפת זא האלימ שטוקאר הינה ר"ד תרמ
 .יטמרדה גוחה תוגצהב םג

 תומבו םייטמרד םיגוח ןגראל תונויסנ המכ "רימזה,ל ומדק
 ,1902 ראונימ "אטילערזיא,ב רפוסמ תונויסנה דחא לע .תונטק
 לש גוח ידיזלע הרבעש הנשב ומזויש םיבבוח תוגצה יכ ,ןייצמה
 החלצהב וליחתה ,הכאלמה ילעב תובכש ןיבמ רקיעב ,ימוקמ רעונ
 הכונח ףשנב הזה גוחה גיצה רבעש הכונחה גחב .ריעב וחרזאתנו
 ומלקד הגצהה ירחא .תומח םייפכ תואיחמב לבקתנש ,יזילע הזחמ
 םיעגרה; תא ,יקסנילג לש "םידוהיה,מ עטק םיריעצה םיבבוחה
 לש דיקפת םג אלימש ,טנאלירב קיודול תאמ "קידצ לש םינורחאה
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 לש רוזחמב ,הגצהה לש היקנה הסנכהה .שידיי תורפס ךותמ ןכו ,יאמב

 יינע ליבשב םחפ תיינקל השדקוה ,לבור 300 ךסב .םיברע השולש

 ויה םוקמ ספא דע םלואה תא ואלימש ,הגצהב םיפוצה -- .ריעה

 .ףשנה תא ומירחה םידיסחהו םיללובתמה .תויממע תובכשמ רקיעב

 תומב ןגראל תונויסנ המכ ויה הנושארה םלועה תמחלמ ברע

 הגצההמ ונל עודי הזכ דחא ןויסנ לע .תיובעבו שידיאב תונטק

 שירעב לש ותופתתשהב ,םכילע םולש לש "טיירפשוצ ןוא טייזוצ,

 וב קבד הזחמב ודיקפת לגרל .ץילדשב םורגופה טילפ ,גיוצנזור

 םימצמוצמ םיגוחב ומייקתנ תירבעב תוגצה "טנעלַאשט ריאמ,,  יוניכה

 הנושארה םלועה תמחלמ ירחא .ךשמה ןהל היה אלו ,תירבע ירבוד לש

 ןיא זיירק רעשיטאמארד רעשידוי, םשב תנגרואמ המב העיפוה

 .םירחא תוזחמו ןירבוק לש "גנוי ספרָאד רעד, תא גיצהש ,"םֶאדאר

 רסיג .פ לש ודוסימ הניגנל רפסה תיב 6

 הסיג .פ רמ ידידלע דסונ ,םודארב ונימב ידיחי ,הזה רפסה*תי

 ותוריסמו ותונשקעל תודות .8 הנדוגז בוחרב 7 ב1
 הכזו ,לפשו תואיג לש םיבלשה לכ תא רובעל רפסה"תיב חילצה

 -ימלת לש טעומ רפסמב ליחתה דסומה .רוביצה תובכש לכמ הכרעהל

 -- רתנספל התיכה תאו ,ומצעב רסיג רמ להינ רוניכל התיכה תא .םיד

 רמ ןרתנספה תא םג רסיג רמ ןימזה המ ןמז רובעכ .הירול תרמ

 טרצנוקב רפסה-תיב לש םידימלתה ועיפוה 1918 רבוטקואב .רגווש

 ,ןמקב םידימלתה דחוימב ונייטצה .תינויצה תורדתסהה םלואב ןושאר

 םלואב ,1919-ב ,ינשה טרצנוקב .דועו קראוואג ,רדיינשדייז ,יקציבוניט

 ףוסב .דועו טילבנציו ,רניו ,ןאירטסוא םידימלתה ונייטצה ,'זארימ,,

 ידימלת לש תרומזתהו בר להק ינפל תוניחבה וכרענ םידומילה תנש

 .דועו הנייה לש "יילעראל,. ,ןוסלדנמ לש "הנותח.ב העיפוה ס"היב

 .םירחאו ולואיוו רוניכב ןייטשניבור םיחאה ונייטצה ולוס תניגנב

 ריש. ,ידרו לש "רצנדכובנ,כ תוריציב תרומזתה העיפומ 1920"ב

 תואושתב .סמארב לש ירגנוהה לוחמהו יקסבוקיי'צ לש "םילמ ילב

 תנש רמגב .טרצומ לש "ישילשה היסטנפ,'ב ןמלוו הריעצה הלבקתנ

 -ךייז םידימלתה ,טרצנוקב םינייטצמכ ועיפוה 1921/22 םדומילה

 התואב .יקסבוקצניוו ינלופהו ןירג ,שיפפלק ,ןמלטש ,יקסלאיב ,רינשנ

 .תויתלשממ תויוכז רפסה"תיב לביק הפוקתה

 הפקתהב "גנוטייצ רעמַאדאר,ב יקסבשטס .מ אצוי 1925 ראורבפב

 -יגנל ידיחיה רפסה-תיב לש ויתודוסי תחת םירתוחה הלא לע הפירח

 -תיבב ךומתל ארוק אוה .תיאסרגנוקה ןילופ יבחרב םש ול הנקש ,הנ

 ובצמ ףא לע ,עתרנ וניאש רסיג .פ רמ ולהנמ תא חבשמו ,רפסה

 .םיאנתה לכב ךישמהל ,השקה ילכלכה

 "תבש רפס-תיב. 7

 "תבש רפס"תיב, לש ודוסיי לע רסומ 1902 ילוימ "אטילעארזי

 תירבעו ך"נת תארוה -- התיה ותמגמ .("אינטובוס אלוקש,)

 .דעומו גח ,תבש ימיב .רחסמה"יתב ירזועלו הכאלמ ילעבל

 דוע .דימלת 120 הנמו הרות דומלתה םלואב ןכש רפסה-תיב

 רכשנ םימיל .םיבר ולבקתנ אל םוקמ רסוחמ ךא םמשרל ושרד םיבר

 דעוה .רכש אלל ודמיל םירומה .לדג םידימלתה רפסמו דחוימ םלוא

 .םיצוחגה םירפסה תא םידמולל קפסל ידכ ,ביצקתל גאד חקפמה

 לבור 500 ידכ הנש התוא הלע תומורתה ךס .תומורתמ האב הסנכהה

 .חנשל

 יטלפ ,ןמרקב ןואיל ידידלע זא דסונש ."תבש לש רפסה תיב,ב

 דיחיו סחנפ םיחאה רקיעבו ןמקירב קחצי ,טנמאיד םולש ,טילבטקשומ

 -רחא תבשבו ,האירק .הביתכ עובשב םיברע ינש ודמל -- לקנרפ לא
 .הירוטסיהו ך"נת -- םירהצה

 להונש יטמרד גוח דסונ הדוגאה דיל :רפסמ ןמרבוה .ל .ח רמ

 תרמו טרוגניוו רדנס ,ןמלטש ,לקנרפ לקעי ,ץיבשידק הנוי ידיילע

 -רטפמ יאמב לש ותכרדהב םייסלק תוזחמ המכ גיצה גוחה .רגלשדלוג

 לש םתלהנהב היה יטמרדה גוחה .רקסוא היה ומשש ,גרוב

 גוח .םירחאו ןמדלפ לארשי ,גרעפשנגייוו הדוהי ,ןייטשניבור השמ

 םתכרדהב הכאלמה ילעב לש ןודעומה ידי-לע רחא דסונ ישילש יטמרד
 ,ןמשיפ ףסוי ,ןייטשנטכיל עקלאצ ,ןמרבוה .ל .ח ,טנאלירב קיודול לש

 םישנהמ .גרבנגיוצ לארשיו יקסנילווז המלש ,רלצניק ,ןמרטוג לאיחי

 ותבו הריעצה ןייטשניבור ,לייוו ה'זור ,ןמרבוה עשורבאד ופתתשה

 ץיבוקציא םינמאה ,עוצקמ ישנא ויה םיאמבה .סוקרמ הרומה לש

 תואצרה םג וכרענ ,םיאלמ תומלואב תופוכתה תוגצהה דבלמ .ותשאו

 ,יקסבולוקוס ףסוי בכרהב הדעו םעטמ וכרענש ,שידיא תורפס לע

 .ןמשיפ ףסויו ןמכוה ןימינב ,ןמרבוה שובייל םייח ,ןמפייז השמ

 (* םולבדלוג ןרהא 'גניא

 תוילקיסומה תולועפה

 ןואיל ה"ה ודסיי הנושארה םלועה תמחלמ ינפל םינש המ

 היתולועפ ."רימזה. הדוגאה תא םירחאו רמאק לאיחי ₪

 -שיהה דחא .הקיסומהו תוברתה הדשב דוחיב ,תופנע ויה הרבחה לש

 ,שיא 30 התנמש תינופמיסה תרומזתה תריצי היה םילודגה םיג

 -יהזמ תואצות תרומזתה הגישה רצק ןמזב .ןמלטש ןרהא לש וחוצינב

 .יטמרד גוח םג םק הדוגאה דיל .ההובג תיתונמא הגרדל העיגהו ,תור

 .ןיניירב ןבואר עודיה ירבעה רפוסה םג ףתתשה תוגצהה תחאב

 החורמ הליצאהש הדיחיה תיתוברתה הניפה "רימזה,, הזה אוהה ןמוב

 .תאזה הכורבה הלועפה תא הקיספה המחלמה קרו ,ידוהיה רעונה לע

 ."'עפראה, םשב תילקיסומ הדוגא םודארב הדסונ 1916 תנשב

 ךכ רחא .חונמה םולבדלוג םהרבא היה הלש תרומזתה לע חצנמה

 תורושה בתוכ לש וחוצינב ,ידוהיה םיפוצה ןוגרא דיל הלהקמ הדסונ
 הקיסומל .פורפה י"ע הניגנל רפסה"תיב דסונ הפוקתה התואב .הלאה

 םידימלתמ בכרומ היהש ,יטמרד גוח ןמז ותואב דסונ ןכ .רסיג .פ רמ

 תורושה בתוכו טרגניו בקעי ודמע הזה גוחה שארב .הכאלמ ילעבו

 םולש לש "טיירפשוצ ןוא טייזוצ, תא גיצה הזה יטמרדה גוחה .הלאה

 ינש םג וגצוה ךכ רחא טעומ ןמזו ."םישנה לש הגילה,, םלואב םכילע

 בקע ולסחתנ הלאה תוברתה ילעפמ .ןייטשנרא קרמ לש םינוכרעמ

 .המחלמה ףוסב םיינידמה תוערואמה

 ידוהיה רעונה בטימ בזע המחלמה ירחאלש תונושארה םינשב

 תלועפ תא תויחהל היה השקו .לארשי ץראל הילעה םע ריעה תא

 םיגוח המכ םנמא ומק תונורחאה םינשב .לודג הדימדהנקב תוברתה

 אל םלוא ,תויטילופה תוגלפמה דיל תילקיסומהו תיטמרדה תונמאל

 השענ םא .ולסחתנ רבדה לש ופוסבו תיתונמאה המרה התואל ועיגה

 שיש ירה ."עפראה.הו "רימזה. ימיב יתוברתה בצמה םע האוושה

 .דואמ יוקל תוברתה הדשב יחכונה בצמה יכ ,רעצב ןייצל

 .1939 ,"רעמיטש רעמַאדאר, לש לבויה ןוילג (*
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 (* ןמסיו השמ

 תוברתה ייח

 םע רשק םהל שיש ,תוברת ילעפמ םוש םויכ ןיא םודאר

 -ילופה תוגלפמהמ תחא ףא .ידוהיה יווההו תידוהיה 1

 היהיש יתוברת דסומ םייקל וחילצה אל ,לאמשה דע ןימיהמ ,תויט

 ינכרצ, לש הבחרנ הירפירפ םע תוברת ינקסע ידיב םזכרל וחוכב

 ,םינועובש ,תוידוהי תוירפס המכ ,תירוביצ היסנמיג תמייק ."תוברת

 .תורפס יפשנו תואצרה םימייקמה ,תויטילופ תוגלפמו רעונ יגוח
 .םיעדוי אלב םלוא ,בושח דסומ והז .היסנמיגה לע הליחת דומענ

 לע תינלופה תורפסה תא ףידעמו תינושל תוללובתה ץיפמ אוה

 -מיגה לש הייפאב אוה הלקתה לש הרוקמ .ימואל עשפ הזו -- ונלש

 םתלכיב שיש ,דיגהל השקו (תינושל-וד) תיטסיווקרטוא איהש היסנ

 תא תונשל ,םירוסמ םינקסע ,בגא ,םהש םיחכונה םילהנמה לש

 םיימשרה רפסה"יתבו ,ןיא םיידוהי םייממע רפסדיתב .םייקה בצמה

 יכינח לכ .תינושלו תיתוברת תוללובתה םה ףא םיציפמ "תבש לש,

 .תירבעל רהמ םילגרתמו םידמול לארשיל ועיגהש היסנמיגה

 תוירפסה לכב .םיסכודרפב םילקתנ ונא תוידוהיה תוירפסל רשא

 6007מ .תינלופה הפשב םה םהמ 70% םלוא ,םיכרכ ףלא 207כ םיאצמנ

 .תירבעו שידיאב םירפס םיארוק זוחא 10 קר ,תוירפסה לכב םיארוק
 .םישנ ןלוכ ןה תינלופ יארוק

 ינפל םלוא .תדחוימ השרפ יהוז ,בכעתא אל םינועובשה לע

 הקיפסהש "ןעטניוו עיינ, םשב האצוה םודארב התיה םינש רשעכ

 ינקסעו םירפוס ופתתשה ןהבש ,תויתורפס תורבוח המכ איצוהל

 המכ ןאכ ויה םלוא ,ןויסנ קר הז היה םנמא .ונריע ינבמ תוברת

 תא שדחל שיו שדח רוד לדג םייתניב .יתורפס ןורשכ לש םיניערג

 תואצרהה תא שדחל םג שי .עובק יתורפס ןוחרי תמקהל ןויסנה

 ינייפא .השראוב םייתונמאה תוחוכה םע רשק רוצילו תויתורפסה

 םיעמושה לש עירכמה בורה ,םינלופה םיכרועש תואצרהב יכ ,ונליבשב

 .םזיבונסהמ טעמ אל ךכב שי .לארשי ינב וניחאמ בכרומ

% 

 עירתמ ,ימואל ידוהי רפס"תיב רסוח לעו יוקלה ךוניחה לע

 תנשב ,"גנוטייצ רעצלעק"רעמָאדאר,ב ורמאמב ץנירג לארשי

 תפשב רפס תיב ףא ןיא ,אוה ןעוט ,םידוהי ףלא 30 לש ריעב .8

 ונינקסע םנמא םיחכוותמ ךוניח תוטיש לע .שידיאבו תירבעב דומילה

 גזמל ארוק ץנירג רמ .םיעיגמ ןיא יבויח השעמ ללכל םלוא ,בורל

 גישהל היהי רשפא, זאו ,תרוסמבש הלאב םיינוליחה םידומילה תא

 תושיוד תא קפסיש דיחא ידוהי רפס"תיבל בחרה רוביצה תכימת תא
 ."םיגוחה לכ

 םודארב תונותעה

 דע םודארב תע"יבתכ ועיפוה אל תוגלפמ לש םינולעל ץוח

 -כואלו םיינלופ םינותע איצוהל .הנושארה םלועה תמחלמ וה

 -סרופש תובתכב וקפתסה םודארב םידוהיה .דבלב תינלופה  היסול

 םולש ,לקנרפ לארשי .דועו "אטילעארזיא,, ,"הריפצה,, ,"רחשה,ב ומ

 תינחור העפשה -- טילבטקשומ יטלפו קינשטופ בקעי ,טנמאיד

 םהיתומישר ומסריפ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל .םהיתובתכל העדונ

 ןמלימ שיבייל ,יקסבולוקוס לואשו ףסוי םיחאה םג השראו תונותעב
 | .םירחאו

 ידוהיה רוביצה ייחב השדח הפוקת החתפנ ןילופ לש התמוקת םע
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 בייל היה ןושארה .שידיאב םינושארה םינותעה םיעיפומ .םודארב

 רזענ אוה ."טאלבנכָאוו רעמַאדאר,, םשב ןועובש רואל איצוהש .ךאלמ

 .תואנותעה הדשב םינושארה וידעצ תא זא השעש ,טנב לאומש ידידלע

 וכרדב םודאר תא ךאלמ בזע ,םינפ ול הריאה אל החלצההש ירחא

 .הניטנגראל

 תיטרקומידה הליהקה לש הנוניכו תינויצה העונתה תוחתפתה םע

 ייחב ולחש תורומתה תא אטביש ןואטבב ךרוצה שגרוה ,הנושארה

 .תונויצה לגד תא המרב אשיו ,טרפב םודארבו ללכב ןילופב םידוהיה

 רייצ רעמַאדאר, תעפוה תא שדיחו המישמה תא לטנ ןמלגופ סחנפ

 .לארשי תייחתלו תוימואלה תויוכזל םחול ןועובשכ "גנוט

 יאנותעה םג וב ופתתשהו ,1922 תנשב ותעפוה ליחתה ןועובשה

 ,לקנרפ לאיחי ,ץשל לארשי ,גרובנסקול השמ ,טנב לאומש ריעצה

 -ילפה ,רציש ןנחלא .פורפ ,טילבטקשומ יטלפ .פורפ ,גרובזניג סחנפ

 -יחבמ .דועו ןמכייט םייח ,(רתסב בשוי) םיובנשריק לאימחרי טסינוט

 קחצי ,ןמדירפ בקעי ,רנב/ז ףסוי ואצוהב ורזע תיביטרטסינימדא הנ

 לש םתודגנתהב לקתיי םחול ןותעש ,היה רורב .םירחאו דרובסיו

 -ניאב תושקנתה תירוביצ הלועפ לכב וארש ,םינרמשו םיניוע םימרוג

 תויטפשמה תוכרעמה ןאכמ .םהלש םייתתיכהו םיישיאה םיסרט
 .ןהב דמע ןותעהש

 הקספנ ,1925 תנשב השראול רבע ןמלגופ סחנפ ךרועהש ירחאל

 ןידדךרוע י"ע הנש רובעכ שדוח אוהו ןועובשה תעפוה המ"ןמזל

 ןותעה רצבתה ומוקמב .בר ןמז דמעמ קיזחה אל םלוא .הבלס .א

 הז םידגונמהמ םימרזהו םיגוחח לכ תא קפסל היה ץלאנש .יעוצקמה

 .םימיה תכובמב םודאר ידוהי תא ךירדהלו ךנחל וחוכב היה אלו .הזל

 הנושארה םלועה תמחלמ ירחא םינש המכ עיפוהש הז ןותע

 הנוש המ ןמז רובעכ .ץרה ריאמ לש ותכירעב ,"ןבעל רעמַאדאר,, היה

 יווה יקרפב ,הקינורכב ןייטצה ."ןבעל רעצלעק רעמַאדאר,ל ומש

 -יתבמ תו'זטרופר ,ןהב יקב היה ךרועהש םייבר תורצחמ תוישעמו
 .רוביצדתודסוממו טפשמה

 הינשה םלועה תמחלמ ינפל םינש המכ עיפוה ישילשה ןותעה

 םגש יפ לע ףא .ןמשיפ רזייל לש ותכירעב ,"עמיטש רעמַאדאר, םשב

 ונויקנב ןייטצה אוה ירה ,רורב יגולואידיא וק היה אל הזה ןותעל

 לדתשה ,בוחרה לש ומעטל דרי אל .תיתוברתה ותמרבו ינחורה

 םוקמ ןתנו םינומדקה םימימ םודאר תודהי לש חורה יסכנ תא ףושחל

 .תוברת יכרעלו תורפס תוריציל

 הפשב ידוהי ןועובש םג עיפוה הינשה םלועה תמחלמל ךומס

 לש םתלהנהבו ברפדלוג .ש לש ותכירעב ,"הנובירט, םשב תינלופה

 רוביצה ייחמ תו'זטרופרב קפתסה אל הזה ןועובשה .רנב'ז םיחאה

 ומסרפתנ .תוינידמ תויעבל םג בחרנ םוקמ ןתנ אלא ,םוקמב הרבחהו

 ףזויו ןמשיפ .ל לש םטע"ירפ ,םודאר ידוהי תודלותל תומישר וב

 .ותעפוהל ץק המש תיצאנה השילפה .ןמרקב

 -שראוהו תימוקמה תונותעב הפוקתל הפוקתמ ופתתשהש הלא ןיב

 ףסוי הרומה ,ןמדירפ לאיחי ,םיובלטייט השמ תא ריכזהל שי ,תיא

 השמ .(םיריש) ןמטור היבוטו רנייווטטש ,ץנירג םיחאה ,ןמרוק

 -- ןמסייוו לאירבגו תוילפיצינומ תויעב לע תומישר בתכ גרבנטור

 1905 תכפהממ תונורכז תוברל ,םילעופה תעונת תויעב לע .תויזנצר

 דוד .ןייטשלקניפ ,םובנגייפ ,ןיול ןומולס ,ביורטניו הירכזו דוד ובתכ

 | .דועו לקנרפ

 ידימלת ויה םודארב תונותעה יצולח יכ ,ריעהל יואר ףוסבל
 "לא, .םנואטב תא 1918/17 תונשב ואיצוהש ,םיינוכיתה רפסה"יתב

 יאנותע ןורשכב ונייטצהש םידימלתה ןיב .תינלופבו תירבעב ?"לע

 ,(בקעידןב) יקסבויבמלוג לאיחי ,ןמכייט השמ ,ץיבולפר יבצ ויה

 ! .דועו רויכלינ לארשי ,טילבטקשומ הנשוש



 םיאנותעו םיברוק

 דרובסיו והילדג

 יתרוסמ ךונח לביק .םיקודא םירוהל ,םודארב ,19897ב דלו

 .תואנותעל ורסמתהש םודארב םינושארהמ היהו הבישיבו 3

 תיאשראוה תונותעב תועיבקב ופתתשהש םודאר ינב ,םיאנותעהמ

 .תויצנדנופסרוקו םירמאמב

 טלעוו,, ,"טנארגימע רעד, ,"טרָאוו עשידיי סָאד, תע"בתכ ךרע

 .דועו "סעיינ עטצעל יד, ,"לעגיפש

 .השראו וטיגב ותחפשמ תאו ותוא וחצר רלטיה יסגלק

 טנב יבצ לאומש

 רטפנ ,עשאמ הקברו ריאמ 'ר וירוהל ,םודארב 1902 תנשב דלו

 .חותינ ירחא 32 ליגב - ו
 םודארב הריציו הדובע לש תלשלש םה יחא לש םיססותה וייח

 לש הנחמ וטסאימ עראטס בוחרב םיקה רענ ותויהב .דחאכ השראובו

 ומיקה ותכרדהבו ותמזיב .לארשי"ץדאל םרישכהו םידלי"םיצולח
 ."תרשכה תווח,ו תוניג ינימ לכ תורצחב

 ףואצוה תא תוסכל ידכו ,תימוקמה היסנמיגב הדיקשב דמל

 ךאלמ .ל רפוסל רזע םגו םייטרפ םירועשב דמלמ ליחתה וידומל

 תיבב םגו יקציוניט לש ורפס תיבב םג ."טַאלבנכָאוו רעמַאדאר,, תאצוהב

 .םידימלתל תע יבתכ ינימ ילכ לש ךרועה היה "תעד יבבוח, רפסה

 לע םיירוטסיה םירובח השלש בתכ היסנמיגה תא ומייס םרטב דוע

 .'םודאר שוריג,ו ,"לודגה רימי'זק, ,"םודארב הק'רתסא., | :םודאר

 וירוביח תא םילשהלו ללכשל ידכ ינוריעה ןויכראב בשי תולילו םימי

 רעמַאדאר,בו "ןבעל רעצלעק"רעמַאדאר,ב ךכ  רחא םסריפש

 ,םודארב הליהקה ייחמו היריעהמ ויתומישרב ןייטצה ןכ .יגנוטייצ

 ויתומישר .ב.ש וא ירדנב .ש לאשומה םשב עובש עובש םסריפש

 .'הקסמודאר אימעיז., םיימוקמה םיינלופה םינותעב םג ומסרופ וירמאמו

 לש עובק בתכ היה ןכו תיאשראוה "היניפוא,ב ,"יקסמודר קינדוגיט,

 .השראוב "דנולגשפ שאנ,ו "טנייה,
 -יסרבינואב דמלו השראול 1923 תנשב רבע םודארב וידומל רמגב

 'פורפ ןוירוטסיהה לש יטרפה וריכזמכ לבקתנ .תואנותעו םיטפשמ הט

 דומכחת,, םינברלו םירומל שרדמה תיב ריכזמכ ךכ רחאו ,ןבלב ריאמ

 םש ,"ינומכחת,ל יחא תרזעב ,ינא יתלבקתנ םייתנש רובעכ ."ינ

 היה הנושארה הקלחמב .הרומו בר יתכמסוהו םינש שולש יתדמל

 -ניבור ברה ונכנחמ תומ ירחא ,ונתתכ לש ךנחמהו הרומה לאומש

 .ל"ז ןייטש

 היהו ."הינדרי. ןוחריה תא דסיו ןגריא השראוב טנדוטס ותויהב

 .הז םשב םיטנדוטסה לש תינויצה היצרופרוקב םירבדמה ישארמ

 /הקצימדקא הנובירט, יאמדקאה ןועובשב םג תועיבקב ףתתשה

 הנש תריש וידומל קוח תא םייסש רחאל .ץראה תעידיל ולש רודמבו

 .תינלופה רחסמה תכשלב רודמ להנמ הנמתנ ךכ רחאו ,ינלופה אבצב

 ייח יחו .בויקב ןוירוטברסנוקה תרגוב ,ןייטשפא הרש תא השאל אשנ

 ,ופוגב ןוסחה אוה .ול רזכאתה רמה לרוגה םלוא .ןינע יאלמו רשוא

 תולעל ילע הוויצ ותומ ינפל .חותינב תמו ,רוויעה יעמה תקלדב הלח

 .החפשמל עייסלו .,תירבעה הטיסרבינואל ,לארשי ץראל

 וידידי להקו םיאנותיע ,םיטנדוטס ,םירוספורפ ופתתשה ותיוולב

 ד"ועהו ןבלב ריאמ 'פורפ והודיפסה יאשראוה תורבקה תיבבו ,בר

 הבש .,"טנייה,ב תדחוימ המישר ול שידקה ןמלגופ .פ ,הבלס םהרבא

 .תינויצה תונותעלו תונויצל ותמורת לע דמע

 טנב רמתיא
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 ץרה ריאמ

 היה .ביוש ךינה 'ר ,ויבאו ,םיקודא םירוהל םודארב 1897-ב דלו

 החפשמה לש ןיסחויה תלשלש בתכ ומע התיה הרומש .הרותב גלפומ [

 ינלופה ךלמל ןושאר ץעוי שמישש להאוו ברהל הסחיתהש תפעוסמה

 ברה אלימ ךלמה תומב יכ הדגאה הצופנ ,עודיכ .לודגה רימיזאק

 .דחא םוי ךשמב ומוקמ תא להאוו

 דחא .הבישיל רבע ."רדח,.ב דמל .םילועמ תונורשכב ןייטצה ריאמ

 .ס"שב ותואיקבו ונורכז לע לבור 10 ךסב סרפ ול קינעה םינברה

 םייללכ םידומלב םלתשה ,הלכשהל ספתנ םימיל .הארוהל ךמסיה

 ודלונו השא אשנ .וירוה לש םחור תרומל ,היצנדנופסרוק תועצמאב

 ריעצה תאו םכילע םולש ש"ע םולש ארק רוכבה תא .םינב ינש ול

 בתוכל ץוחמ .הפנעה החפשמה לכ .ץרפ ביל קחצי ש"ע ביל קחצי

 .האושב הדמשנ ,הלאה תורושה

 רחאל .הסנרפ תורוקמ ירחא שפחמ ליחתה ,הלדג ותחפשמשכ

 תא םודארל איבה ."ןבעל רעמַאדאר, ןועובשה תא איצוה םיצמאמ

 ןותעה תעירי תלדגהל תושירדה .תואצרהל םירחאו גרבמונ ,שא םולש

 זאמ .ץליקב ףינסה םע דוחיאה ידילע הנתנ ךכל תונמדזההו ,ורבג

 .'ןבעל רעצלעקדרעמַאדאר, םשב ןותעה ארקנ

 תיאשראוה תונותעב תויצנדנופסרוק םסריפ ןותעה תכירע דבלמ

 לבח חקל .םיידיסח םיאשונב םירופיסו תודגא םג ןכו תיאקירמאהו

 .רובצה ייחב ליעפ

 תיולב ,היסור רבעל ןילופ לובג תא רבע םיצאנה תשילפ םע

 לוכי אל בר ןמז .םודארב ומא םע ראשנ ינשה ונב .םולש ונבו ויחא

 .ונב םע דחי הפסינ ךרדבו םודארל רזח ,היסורב תוהשל היה

 ץרה טייח

 ךורבדלוג םהרבא

 היהש .איה ותוכז ירה ,יעוצקמ יאנותע היה אלש יפ לע ף

 תונשב הז היה .היפרגוטילב תעדבתכ םודארב איצוהש ןושארה

 לאיחי לש ותוטלתשה דגנ ונפוה ויציח רקיע .הנושארה םלועה תמחלמ

 איצוהל קיפסה אוה .ןילבולב לשומה תרזעב תונברה אסכ לע גרבנטסק

 .סופדב ןושארה ןותעה תאצוה תא ךכב םידקהו .תונוילג 12 זא

 יקסבולוקוס ףסוי

 עובק בתכ היהו .םינוש םינותעב תויצנדנופסרוקו תומישר בת ד

 םלועה תמחלמ תעשבו ינפל רקיעב ,השראוב "טנייה, לש

 .תונמאהו תורפסה יגוחב רקיעבו ,וובצה ייחב הרועמ .הנושארה

 ברפדלוג יאמש

 ךרוע שמיש הינשה םלועה תמחלמ ברע .םיטפשמל -ו

 .תינלופ הפשב 193679 תונשב אציש .םודארב "הנובירט,, ןועובשה

 ספדנ םהלש סופדה תיבבש .רנב'ז תחפשמ ידי לע הרשפאתנ האצוהה

 .ןועובשה



 ןמרל .א

 .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא השראוב עקתשהו םודארב דלו
 .תוזחמו םירופס רבחמ ,רטרופרכ תיאשראוה תונותעב . 4
 .תיאשרו םיטרס תרבחל םליפכ דבוע "םכחה,, םשב דחא הזחמ

 רעצלעק-רעמַאדאר, ןותעב םודאר תליהק ייחמ תונורכז םסריפ
 ."ןבעל

 םיובנשריק ריאמ שריה

 לאכימ לש ותעפשה תחת דמע םודארב .1890 תנשב קספילב דלו |

 הדנקב תידוהיה תונותעב ףתתשהו וטנורוטל רגיה 1913-ב .רבוו

 ."לאנרושז רעשידיא,בו "רעלדא רעדענעק,ב

 יקסבולוקוס לואש

 .םיריש רבחמו תירבעל הרומ .תמדוקה האמה ףוסב םודארב דלו

 וירבדב הוויל .תימוקמה תונותעב םייתורפס םיאשונ לע םג בתכ

 .שיא לש ותריטפ וא ערואמ לכ

 טאלבדלוג דוד

 .הקירפא םורדל רגיה םיעשתה תונשב .םודארב 1865 תנשב דלו

 הפש תעדל רגהמ לכ בייחש הריגהה קוח 1902 תנשב . ג

 הפשכ שידיא תפשב הרכהה ןעמל קבאמב טאלבדלוג חתפ ,תיפוריא
 . .תיפוריא

 -אוודא רעשידיא רעד, םשב ןועובש איצוה 1914 דע 1904 תנשמ

 לע הנש 30 ךשמב דבעו ,םייטילופה םייחב ליעפ לבח חקל אוה ."טאק

 איצוהו תירבה תוצראל עיגה 1916 תנשב .שידיא תפשב הידפולקיצנא
 .תיללכה תרייוצמה הידפולקיצנאה תא

 םיובנזור םהרבא

 תוטרחב םודארב דבע הליחת .םילועמ תונורשכ לעב לספו ריי

 השראול רבע הנושארה םלועה תמחלמ םות םע .הדלפבו -

 םינושארה םידימלתהמ ,גרבלאווַאוו ש"ע יעוצקמה רפסה תיבל סנכנו

 טוטרשל סרוקה תא םיברעב םג רקיבו ךכב קפתסה אל .תוטרחב

 ףסוי לספה םע דדיתנ ןמזה ותואב .תיתונמא הגיראל רפסה"תיבב
 התיה םיובנזור לש ותשלוח .לוסיפב וחכ תא הסנמ ליחתהו ץיבובאג
 רקיעב ,רויצב תחא תבב ליחתה אלא דחא עוצקמב קפתסה אלש ,ךכב

 תוטרחב םג ךישמהו ,תשוחנבו ץעב ,סבגב לוסיפב ,םיטרטרופ
 .תיתונמא

 ןמא היהש ,יקסני'זזזב ןרהא לספה לא ברקתנ סיראפל רבעשכ

 תוטרחב םלתשהו "רַאזאב עד לֶאקע,ל סנכנ ותעפשהב .ץעב לוספב

 םשל סיראפ דילש תשומחתל תשורחה-תיבל לבקתנ .תיתונמא

 רויצב ךישמה תאז םע .תיתונמא תוטרחב תויזיצרפ תודובע עוציב

 דחי תונוש תוכורעתב גיצה .לוסיפ תודובעבו םשדישנא לש םיטרטרופ

 ,םוליצ ,לוסיפ .רויצ תודובעב ותונרזפ אלוליאו .םייתפרצ םירייצ םע

 לולכשל עיגהל לוסיפב ויתוחוכ זוכרב חילצמ היה 'וכו תוטרח
 .תומלשלו

 ןוסנורהא לאיחי שידקה "סנרפנומהמ תויומדו תונומת,  ורפסב

 םיצאנה ידיב הפסינש ,םיובנזור םהרבא ןמאה לש ותומדל דחוימ קרפ

 .תפרצב
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 ילאלצב,,ב וירוענב םלתשהש ,רקוצ בקעי םג ןייוצי םודאר ירייצ ןיב

 םלועה תמחלמ הצרפשכ .רתויב םירשכומה םידימלתהמ היה .םילשוריב

 רטסש לע יאבצ טפשמל דמענ 1919"ב .ירבעה דודגל בדנתה הנושארה

 ץיקב .םידוהי יפלכ לוזלזב אטבתהש הובג יטירב ןיצק לש וינפ לע

 .ץראל המ ןמז רובעכ רזחו ,םודארב ותחפשמ תא רקיב 0

 .תירבה תוצראל םשמו סיראפל תומלתשהל אצי 1922 תנשב
 .סיראפבו קרוי-וינב תוכורעתב גיצמו ,םילועמה םירייצה דחאכ בשחנ
 הנורחאה םעפב ,ביבא-לתב ןואיזומב ויתוריצימ גיצה םימעפ המכ
 .1950"ב

 לקניפרג תחפשמ

 וינב תשולש .רעצירק-ה בקצמ לדנמ םשב עדונ .לדנמ בא

 םייחב ררש .לוסיפבו רויצב וקסע תבה ןכו דודו לאיחי ,?שרה ,

 .סיראפב ,דוד ,םינבה ריעצ

 "תוברת תולועפו תודסומ

 לע םינותנה .הכומנ תוברת תמר איה ילכלכה ינועל יוול תעפו

 רופיש לח זאמ יכ ,חינהל שי .1921 תנשל םה םודארמ תורעב 1

 הלעמל םיבשותה תא ןינמב יתאבה .עובקל השק וידממ תאש ,םייוסמ

 .רפסה תיב לש ליגל לעמ ,רמולכ .15 ליגמ

 -אפלאנא זוחא 27.8 שי הנש 157מ הלעמלש ליגב םיבשותה ללכב

 םיעדוי םניאש הלא תא ףיקמו ,תצקמב הובג זוחאהש ,חינהל שי .םיטב

 שידיי אורק םיעדוי םלוכ טעמכ םידוהיל רשא .תינלופב בותכו אורק

 .דבלב תירבעו'

 ,תותדה ינב לש סחיה לע תחא ,תואלבט יתש איבא המגדה םשל

 לע םודאר תיריע דילש ךיניחה תקלחמ לש תינלופב תרבוח ךותמ (*

 ,םירשעה תונשב ריעב תוברתה בצמ
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 םיבשותה ללכב 15-מ הלעמלש ליגב םיטבפלאנאה זוחא לע הינשהו

 .תותדה ינב יפלו

 :ןמקלדכ תקלחתמ םודאר תיסולכוא

 זוחא 2 םירצונ

 זוחהא 43 םידוהי

 דוחא 15 תורחא תותד

 זוחא 0

 : םיטבפלאנאה זוהא

 22.1 םירצונה ןיב

 27 םידוהיה ןיב

 10 םירחא ןיב

 .ריעב םיבשותה תוצובק לכב תויטבפלאנאה םישנה זוחא רכינ



 תידוהיה הליהקה לש תיעוצקמ תומלתשהל ס"יב לש תוניכמ תותיכ

 תיעוצקמ הלכשה תארקל ותרשכהב הברה רסח ידוהיה רעונל

 הכומנה המרב רבדה תא ריבסהל שי .ינלופה רעונה םע האוושהב

 .ידוהיה רעונה דמול םהב ,"םירדח,ה בור לש

 תידוהיה הליהקה דיל תיעוצקמ תומלתשהל ס"יב

 תותיכ ידימלת םה םידמולה לש רכינה קלחה .1926 תנשב דסונ

 .תוכומנ

 םיאבה לש וזמ הכומנ םתמר יעוצקמה ס"יבל םיאבה םידימלתה

 לש לודגה םידמעומה רפסממ עבונ רבדה .יללכה ינוריעה ס"יבל

 .היריעה תבצקהב םגו הליהקה תונרקב קזחומ ס"היב ."םירדח,.ה יאצוי

 לכו ,םילועמ עוצקמ ילעב ,םינמוא לש טנורטפ םייק ס"יב דיל

 וכו הדובעה-יאנת .םתומדקתה לע ,םידחא םידימלת לע חקפמ דחא

 .דועו ליטסכט .ץע ,תכתמה יפנעב םימלתשמ

 םידומלה ,הכאלמ"ילעבו םילעופ ידלי םידמולה לש עירכמה קלחה

 .ףסכ ןיא םניח םה

 תידוהיה היסולכואה לש תוירפסה

 רתויב הלודגה איה תאזה הירפסה .םיובנירג קחצי ש"ע הירפסה

 תורדתסהה ידי לע 1925 תנשב הדסונ .ריעב תוידוהיה| תוירפסב

 ,תובדנתהב תורדתסהה ירבח התוא םילהנמ .התרידב תנכושו תינויצה

 התקזחהלו התלדגהלו תוסנכהה לכ תא איצוהל תורשפאה םג ןאכמו

 .בוט בצמב

 זוחא 70 .תינלופו שידיי תירבע :תופש שולשב םירפס הירפסב

 תינלופו שידיי תופשב .תירבע -- 5דו שידיי -- 25 -- ,תינלופ םיארוק

 .תירבעה הפשב ןִכ ןיאש המ ,הקיטסירטלבה העירכמ

 150--130 .דמולה רעונהו היצנגילטניאה יגוחמ םה םיארוקה בור

 םירפסה .םישנא 5--6 םתוא םיתרשמ .םוי םוי םירפס םיפילחמ םיארוק

 תואבטצא םיימינפה םירודסהו רוידה יאנת ללגב דואמ םילצונמ ללכב

 .םויב העשה תיצחמו העש ,תורצק הפלחה תועש ,תופיפצ ,תוחונ יתלב

 ,תינלופה הפשב םירפסל איה רתויב הלודגה השירדהו ליאוה

 תנש דע הדוסי תנשמ .וז הפשב םירפסה רפסמ תא לכ םדוק םילידגמ

 יפ שידייבו 6 יפ תירבעב ,14 יפ תינלופב םירפסה רפסמ לדג 0

 .יצחו 3

 ,הרידה תואצוה .הירפסל ויה אל ץוחהמ תוכימת וא תובצקה

 .הירפסה אלו תינויצה תורדתסהה ןובשח לע ויה 'וכו הרואת ,םומיח

 ."ץרפ, ש"ע תידוהיה הירפסה

 רמושה. םידוהיה םיפוצה תורדתסה ידי לע 1919 תנשב הדסונ

 .דבלב םיארוקהו םירבחה ימולשת לע תמייק ."ריעצה

 - םירחא םימתוח ,שדוחל שורג 50 םימלשמ תורדתסהה ירבח

 .תובדנתהב תורדתסהה ירבח התוא םילהנמ ,בוהז 1

 .םישנ םבור .רעונ רקיעב ,160 אוה םימתוחה לש יללכה רפסמה

 יללכה םילעופה ביטרפואוק תירפס

 .'טפנוקוצ,, רעונה ןוגראו "דנוב,, יליעפ ידי לע 1928 תנשב הדסונ

 'דנוב. תולועפ לש ילגרטניא קלח הווהמו ביטרפאוקה ןודעומ תרידב

 .תוברתה הדשב

 םילעופ התרישו .שידייב רקיעב .ךרכ 200 הב ויה 1930 תליחתב

 תונכוש ןהלש תויוריכזמהש .תויעוצקמה תודוגאב םינגרואמה םידוהי

 .הרידה התואב
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 םייפסכה םיאנתה לבא ,הלודג הלא םיגוחב םירפסל השירדה

 30--50 ,דואמ םיכומנ םיארוקה ימולשת .התוחתפתה לע םידיבכמ

 .שורדכ התבחרה םירשפאמ םניא ,שדוחל םישורג

 ידוהיה הכאלמה ןודעומ תירפס

 המחלמה ןמזב .ךרכ 4000"כ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 הנומ איה תעכו הירפסה הסרהנ .הרידה תמרחה ללגב .שוביכה תונשבו

 .שידייב רקיעב ,םיכרכ 1200 קר

 בצמ .ךרעב בוהז 800 -- םירבחה לש הסנכהה לע קר תמייקתמ

 םירפס הב םיפילחמ םוי לכ .עובשב םיימעפ הליעפ .בוט ללכב בירפסה

 .שיא 30 דע

 "יחרזמ,, תורדתסה תירפס

 חורב םה הירפסו תורדתסהה תרידב תאצמנ .,1916 תנשב הדסונ

 רפסמ .שידייב 1807ו תירבעב 740 הזמ ךרכ 920 הנומ .העונתה ירבח

 לש יתנשה רוזחמה .םירחוסה יגוחמ רעונ ,םירבג בורל .60 םיארוקה

 .ךרכ 25007ל עיגמ םירפסה

 םידוהיה רובצה ינוגרא לש הלכשהו תובות תולועפ

 תינויצה תורדתסהה

 םעפ תוחפל .ריעב רתויב קזחה ןוגראה איה תינויצה תורדתסהה

 -שונב תורדתסהה ימלואב תואצרה תוכרענ עובשב םימעפ םג םיתעלו

 -שהה .'וכו תידוהי היפוסוליפ ,הירוטסיה ,תורפס : ןוגכ ,םינוש םיא

 תואצרהה בור .םירבג רקיעב ,שיא 150 תואצרהב תעצוממה תופתת

 הז דבלמ .תישפח הסינכה .תינלופב וא תירבעב םימעפל ,שידייב ןה

 רתוי להקל תונווכמה ריעב רתוי םילודג תומלואב תואצרה תוכרענ
 תמייקמ ,1929 תנשל ץוחמ ,הנש הנש .תובושתו תולאש יברע ןכו ,לודג

 .תירבעל םיסרוק תורדתסהה

 הטיסרבינואה ירחוש תרבח םודארב הדסונ תורדתסהה תמזיב

 תירפסל םירפס 1500 -- 1930 תנשב הריבעהש .,םילשוריב תירבעה

 .הטיסרבינואה

 "ריעצה רמושה, םיפוצה תורדתסה

 ייחל תימואל חורב וכוניח םשל רעונ ףיקמ "ריעצה רמושה,, ןוגרא

 ,תינויצה העונתה לש היתולועפב ללכב ףתתשמ .לארשי ץראב המשגה

 תינחורו תינפוג הניחבמ םירבחה תא הרישכמה "הרשכה,ב קסוע

 הנחמ ןגרוא 1929 תנשב .תורבח התיצחמ .,םירבח 60 הנומ .דחאכ

 .ףתושמ ץיק

 תולאשב ןהב םינד ,עובשב םימעפ וא םעפ תוכרענ תופסאה

 .ינפוג ךוניחו טרופסב םיקסוע ןכו 'וכו הירוטסיה ,ץראה תעידי

 .םיריעז םירחוסו הכאלמה ילעב יגוחמ רקיעב םיאב םירבחה

 וליפא ,יטילופ םרז םושל ךייתשהל רוסא "ריעצה רמושה,, ירבחל

 .תינויצה תורדתסהה תרגסמב

 הילעה ןוגרא לש םינינעב "ץולחה.  םע ףותשב םילעופ "םירמושה.

 .לארשי ץראל

 יללכה םילעופה ביטרפואוק ןודעומ

 רעונה ןוגראו "דנוב, םילעופה תורדתסה ידי לע להנתמו קזחומ

 הליכמה ,םירדח 4 לש הריד ללוכ ןודעומה ."טפנוקוצ, וב רושקה

 .תופסא םלואו האירק רדח .תויעוצקמה תודוגא תויוריכזמ .הירפמ

 בוהז םירבחה םימלשמ (ןטק ןונזמ םע) ןודעומה תקזחה םשל

 .שורג 50 קר רעונה ירבח ,שדוחל דחא



 .שיא 100-כ תופיקמה תוברת תולועפ תוכרענ תובורק םיתעל
 תמחמ תבכעתמ תולועפה תוחתפתה ,שיא 40"כ עצוממב תואצרהב
 .ברעב 10--11 דע 6 העשמ םוי לכ חותפ ןודעומה .םיעצמא רסוח

 ולסוחש ,תיללכ הלכשהל םיסרוק ןודעומב ולהנתה 192879 תנשב

 תיטמרד היצקס ,הלהקמ תמייק ןודעומה דיל .םיעצמא רסוח תאפמ

 השראוב תיללכה טרופסה תודגאתהל ימוקמ ףינס -- טרופסל גוחו
 .(הקנ'זטוי) "ןרטשנגרומ,

 ,חש :ןוגכ ,םינוש םיקחשמ םייוצמ ןודעומב
 .'וכו גנופ

 לבא ,םודארב רתויב םיקזחה םינוגראה דחא םעפ היה" "דנוב,

 םיאנתה ףא לע תעכו ץוח ימרוג ותוא וסרה 1918--192) תונשב
 .ותוא םישדחמ םישקה

 דגניפ | ,ונימוד

 םילעופל "ברע ירועש , תרבח

 תעפשהל הנותנ .השראוב םשה ותואב ןוגראל ימוקמ ףינס אוה
 ."ןויצ ילעופ,

 הדשב יתטיש ןפואבו תובחרנ תולועפ ולהנתה תודחא םינש ינפל

 םג הסרה תיטילופה המחלמהו ץוח ימרוג לש ץחלה םלוא .הלכשהה

 .תושדחתה לש בצמב בוש התע תואצמנה ,הלכשהה תולועפ תא

 תואצרהה תא ןייצל שי .םידוהי םילעופ ברקב רקיעב תלעופ הרבחה

 םשב יביטרופס בולק םהב ,םירדח 3 הליכמה ,הרבחה תרידב תוכרענה

 האירק רדח םג אצמנ הרידב .דועו םיקחשמ יברע ןוגרא ,"הדזאיבג,
 .םיקחשמ ןכו. םינוש םינותע םיאצמנ ובו

 יאו םיעצמא רסוח שגרומ ,הירפסה בוש לועפל ליחתת בורקב
 .םילעופה תעונת םע הלועפ ףתשל תידוהיה היצנגילטניאה דצמ ןוצר

 ידוהיה הכאלמה ןודעומ

 אשנו 1911 תנשב דסונ .ריעב םיקיתווה םיידוהיה םינוגראה דחא
 ,תוברתו הלכשה תולועפ םג ,רצ ףקיהב םילהנמ .יעוצקמ יפוא ותעשב
 -צרחל .םוקמ 200 ליכמה םלואב ישיש םוי לכב תואצרה ,הירפס ללוכ
 הכאלמה ילעב לש קיתווה רודהמ ,םיעמוש 50--1007כ םיאב תוא
 לכ וב םירקבמ .םיידוהי תע יבתכ ובו האירק רדח ןודעומב .םיריעזה
 | .שיא םירשעמ הלעמל םוי

 "לארשי תזוגא ילעופ,ו "לארשי תדוגא,

 תולועפ תלהנמ הניא ,םידרח םידוהי דוגא ,"לארשי תדוגא,

 םידרחה םילעופה תצובק םע הלועפ תפתשמ הז תמועל .הלכשה

 ."לארשי תדוגא ילעופ,ב םידגואמה

 ,תיללכ הלכשהל םיסרוק תורדתסהה תרידב םיכרענ 1927 תנשמ

 םיפתתשמ .ירמגל םניח םיסרוקה .םירבג רקיעב קלח םהב םיחקול

 .הירפס םג לארשי תדוגא ילעופ,ל .שיא 30--407כ םהב

 ירבעה רובדה ינצי] /  םוכש ץיבקשורג

 םירענ תוגוז םודאר תובוחרב ובבס (1917) ז"ערת טבש 'ח
 -ותח תועדומה .תועדומה תוחול לע ןוקיבדהש םהידיב 4

 חספ מה"והב יכ ,ןהב רמאנו ,תלכת ןייצחו ןבל ןייצח ,ןוסכלאב תוכ

 "השמ, הזחמה תגצה (םישנ דוגא) "טעיבוק הגיל, םלואב ךרעית

 ,תירבעה הפשב הזחמה .ןמטוג -- יאמבה .ןמקרב רבחמה תאמ
 .ירבע ןורטאית

 .ןורטאיתה םלוא תפוקב -- ברעבו התגצה ינפל םירכמנ םיסיטרכ

 ,םיגיצמה ימו ימ .תירבעה הפשב ןורטאית .והמתו וארק םיבשו םירבועו

 ? םינגראמה

 דומלל םיסרוק ריעב וכרענ ,ןכאו ? םיעצבמהו םינגראמה ויה ימ

 הרומה תלהנהב ,ירבעה רובדה דומלל רתוי ןוכנ וא תירבעה הפשה

 םיטבל .הגצהה תא ונגריאש םה םיסרוקה ידימלתו ,ןמלימ הדוהי

 הפשהש ,חיכוהל היה םנוצר .םקלח תנמ ויה ,העיגיו רעצ ,תוקפסו

 -בדמש הפש אלא ,"ךארפש עטיוט א, הידגנתמ ירבדכ ,הניא תירבעה

 לובג היה אל .ןורטאיתב םגו רפסה"תיבב ,בוחרב ,תיבב הב םיר

 תא םייקל היה רשפא יא םהידעלבש םירבד ורסח תאז םע לבא .טהלל

 יומבב ןויסנו ףסכ ןכו תושובלת ,תורואפת ,םינקחש : ןוגכ ,הגצהה

 ועיבה המע תורושקה תועונתה םג ,תינויצה תורדתסהה םג .תוגצה

 םמכש לע לטוה סמועה לכו ,לעופב ורזע אל לבא ,לעפמל םתדהא

 .םירענ רפסמ לש

 וליאו ,םודאר ידוהי ןיב הצופנ התיה תינלופה הפשל הכישמה

 ידימלת ןיב .התיה השק תוינקחשה תיעב דוחיבו םינקחשה תיעב םג

 ןיב תוחפ דועו ,המבה לע קחשמל ןורשכ ילעב ויה םיבר אל םיסרוקה

 ורכמייה לכמ רתויו .ת:שובלתהו תורואפתה ןיינע דירטה .תודימלתה
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 לבא .םמורמ היה אל חורה"בצמו ,תוקפסו םיחוכיו ויה ןכא ? םיסיטרכה
 לכ: ףרחו ואלנ אל םינגראמה םירענה .ץרמה לכב ושענ תונכהה
 התוא חספ דעומה לוחב .עוצב לש בלשל לעפמה תא ואיבה םיישקה

 יביוא לש הלודגה םתבזכאל ,המוקמבו הנמזב הגצהה הכרענ הנש

 החלצהבו ,תונויצהו תירבעה יבבוח לש המיענה םתעתפהלו תירבעה

 ספא דע שודגו אלמ היה םלואה .הינגראמ תא דוחיב העיתפהש הלודג

 תא ררוואל ידכ ןה ,הגצהה תעשב תוחותפ וואשנ תותלדה .םוקמ

 .המינפ ץיצהל ץוחב ףפוטצהש להקל תורשפא תתל ידכ ןה םלואה

 ,טרפב םינויצהו ,ללכב םידוהיה .לפטל וברה אל יתונמאה דצב

 היהש םולחה .הזכ יבמופב תירבעה תעפוהל תובהלתה יאלמ ויה

 ! תואיצמל

 לע הזחמ :םידוהיה ינומה לש םבל ישחר תא םלה הגצהה ןכות

 ןכו ירבעה ןורטאיתב תוארל ואב םיללובתמ וליפא .םירצמ תאיצי

 .ןרוהנייא דוד ררושמה םללכבו "דנוב,ה ירבח

 -מיש םהו תירבעב םירפס תואמ ושכרנ הגצהה לש הסנכהה יפסכב

 .התלע תירבעה לש הנרק .םודארב הלודג תירבע הירפסל דוסי וש

 רמושה,ב -- תירבעל םיסרוק ונגרוא תינויצה העונתה יקלח לכב

 יממע רפס-תיב םק .תינויצה תורדתסהבו "הילצרה,, ,"ץולחה,, ,"ריעצה

 -שורג יבצ היה םיירקיעה הינגראממ דחאש "הירבע.. תורדתסהו ,ירבע

 דע הריכזמ הלאה םירוטה בתוכ שמיש אבצל ותוסייגתה םעו ,ץיבק

 תרהט לע וכרענ תופסאה .םירבח תואמ התנמ תורדתסהה .ותיילעל
 רינרשטו קילאיב ירישמ תוארקה ,תוגיגחו םיפשנ ,.דבלב תירבעה

 .דועו יקסבוח

 .ץראל םינושארה םילועה תוצובק ואצי ערואמה רחאל הנש



 רמאמ ןילופב "דנוב,, ןותעב ןרוהנייא דוד בתכ םייתנש רובעכ
 ,תססוג תונויצה :רמאמה ןכות ."הסיסג ןופ טעב ןפיוא. :  תרתוכב

 ,'גנוטייצ עגידוועדער,ב בתכ וירחאלש עובשב .התמו תעווג איה הנהו

 ץשל הק'לארשי ,תבש לכל עיפוהש ,םודארב תינויצה העונתה ןותע

 ןרוהנייא לש וירבדש ,ןייצ ובו ,"תושפט, םשב הבושת רמאמ ליז

 .תלוויא םה

 תירבעל םיסרוקה ידימלת רומאכ ויה תירבעה הגצהה ינגראמ

 סינכהש שודיחב םסרפתה אוה .ןמלימ (שיבייל) הדוהי הרומה לש

 יחה ירבעה רובדה דומל לע שגדה תא םשו ,תירבעה דומל תטישב

 חצנמה ןיקשמרוד ודימלת תרזעבו .הרישה רקיעבו ,השדחה תורפסהו

 םע"יריש ,םיירבע םיריש רישל דמיל ,תסנכה"תיבב הלהקמה לע

 רובדה תצפה התיה ותרטמ .לארשי-ץראמ ואבוהש םירישו םיעודי

 םירחאה םירומה .תיבבו בוחרב הרבחב ,םייחה ימוחת לכב ירבעה

 םירענ דומל לע געלב וזמר ףא וחתפו וב תורחתהה םהילע התשק

 ..ול ולגרוה םרט אוהה ןמזב םודארבש רבד ,דחי תורענו

 תדוגאלו םידמולה תוצובקל רהנו הלא לכל העש אל רעונה ,םלוא

 ןהו יוליב תעשב ןה תירבע קרו ךא םירבדמ הבש הרבחל ,"הירבע,

 םולש 'ר .ואישל סומלופה תא התלעה הגצהה תחלצה .קחשמ תעשב

 -ומעתה "מואנב ךישמה ,םינומהה לע ותעפשה התיה הלודגש ,טנמאיד

 דוסייב ךרוצ שיש ,ןעטו תירבעה הפשה תצפה תוברל ,תינויצה הל

 רוד םק םיתניב ."סרעליפש םירופ,ל אל לבא ,הפשה דומלל םיסרוק

 ירבעה רובדלו הפשה דומלל ךרדה תא ללסש ,הארוהה תורושב ריעצ

 םירוטה בתוכ .עציהה ןמ הלודג התיה הלא םירומל השירדה .יחה

 הרומ אוה םג שמיש ,ןוכיתה רפסה"תיב דימלת זא היהש ,הלאה

 .בדנתמ

 ךוניח ישנאו םירומ

 רויכרכמ תויחאה תורומה

 תורומה לש ןהיתולועפ תא ןייצל שי םודארב ךוניחה לע הריקס

 ידוהיה רפסה-תיב דוע רוכז דבלב םיטעומל .ונריעב . ב

 ,רויכלמ הניגר תרמ לש יטרפ רפס"תיבכ 1904 תנשב דסונש ןושארה

 חורב אלש ינוליח ךוניח 8--10 ליגב םידוהיה ידליל תתל המגמב

 ."רדח,ה

 התוחא האלימ ,הפוקתה תונויער לע ססיבמו רתוי יניצר דיקפת

 הצמיא איה .םודארב הלכשה תוצולחמ ,רויכלמ רתסא תרמ הריעצה

 ,איהה הפוקתב ןילופב תידוהיה היצנגילטניאה לש היתופקשה תא הל

 לש רשג תמקהב תויחרזאה ויתויוכזו םידוהיה תיעבל ןורתפ התארש

 הפשה תעידיו תינוליח הלכשה תצפה לע תינלופה הרבחה םע הנבה

 הרבחה, םשב ידוהיה ןוגראב הלעפ וז חורב .םידוהיה ןיב תינלופה

 אלל ברע ירועשל םיסרוק חתפש ,"םודאר ידוהי ןיב הלכשהה תצפהל

 תרבח, -- רחא ןוגראב הליעפ התיה םינש רפסמ רחאל .םולשת

 ,םודארב ןושארה ידוהיה ןוכיתה רפסה תיב תא הדסיש ,"הלכשה ירחוש

 תובר םינש הלעפ הז דסומב .הלכשהה"ירחוש לש רפסה תיבכ עודיה

 -יזדוא ר"ד םדקתמהו ילרבילה ינלופה להנמה לש ותציחמב תכנחמכ

 ידוסי חרואב המלתשהש רחאל תינמרג תורפסלו הפשל הרומכו יקסלוב

 .גרבלדייהו ןילרב תוללכמב

 יפוטואה ןויערה תא השטנ ,היתופקשה תא התניש םינשה תצורמב

 תוימואל תומגמ ילעב ךונח תודסומל הפרטצה השראול הרבעבו ,הזה

 ריעב םיעודיה םיינוכיתה רפסה-יתבב םייכונח םידיקפתב הכישמהו

 שוביכה ןמזב .תונבל יקסנירול-- הלרפו םינבל יקסנירק -- הריבה
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 יתלב בל-ץמוא התליג השראו וטיגבו ,הריבה תא הבזע אל יצאנה
 .םייח תנכסב ,תונוש םיכרדב וטיגה יבשותל הרזע תשגהב ליגר

 תולובחתב גרוהל האצוהמ הריעצה התוחא תא הליצה םיימעפ
 לוסיח-תגולפ ינפל ןורחאה עגרה תעפוהב ןוגכ ,תועיתפמו תובשוחמ

 .טלמהל התוחאל הרשפיא ,תינמרגב החישב םמע תסנכנ איהש

 רקוצ עועוהי
 תנשב דלונ .םודארב ב"וש לשיפ .ר לש םיחלצומה וינבמ דח
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 ,םיקסופו ס"ש יעדוי יבוטמ היהו וידומלב ןייטצה וירוענב דוע

 דואמ דבוכמ זא היהש עוצקמ ,לארשיב ב"וש תויהל ותוא ןיכה ויבאו

 .הלוכ החפשמבו וגוחב

 18 ליגבו .תורז תופשב ץוח ידומלב םלתשהלו אורקל הבריה

 .הארוהל רבעו ס"שה דומיל תא חנז

 הירוב לע תירבע עדי ,ריעה יליכשמ גוח םע הנמנ םינשה ןתואב

 ,תיפוריאה תורפסב יקב הז םעו וקוח םחל התיה הלכשהה תורפסו

 ,הריש עדיו בהא ,םיענ לוק לעב ,.םעטה ינינאמ ,תופש המכב טלש

 .םודארב "רימזה,, תדוגא ידסייממ ,ותודלימ הקיסומ בבוח

 השרומכ ותדובעב ל"ז טנמאיד םולש 'ר ירזוע ןיב היה יניצכ

 -ועפו תינויצ תורפס תצפהל תוירחאב אשנ .ולוכ זוחמבו ריעב ל"קק

 םירופכו כ"וי ברע תורעקב תומורת ףוסא. :ןוגכ ל"קק תבוטל תול

 .דועו ריעה ירברפמ המכב ךעלביטשהו תסנכה"יתבב

 ןיב היה םש .השראוב רוגל רבע הנושארה םלועה תמחלמב

 םשב םירפס תאצוה דסי ןכ .ןורחאה ימויל דע "טנעמַאמ,ה ידבוע

 .הינשה םלועה תמחלמל דע המייקתנש ,"שידיי טלא,,

 .ד"יה .השראו וטיגב הפסנ

 לבוטדלוג הרומה

 תונוטלשהמ ןוישר לבוסדלוג לביק .ךרעב ,1890 תנש

 םידמ ושבלי םידימלתהש יאנתב .יטרפ רפס"תיב חותפל

 ןכש רפסה תיב .םייסורה רפסה-יתבב זא םיגוהנ ויהש יפכ םיימשר

 םהרבא .םידימלתה יבוטמ וב ודמלו ,היריעה ידי לע רפוק תיבב

 ,ןמדירפ הרומה -- תירבעו ,ןובשח .תיסור דמיל ומצע לבוסדלוג

 וידימלתמ םהינש .50 הקסלבול בוחרב תיקדס תונח ךכ רחא חתפש

 .םודארב הלכשה יצפמ ינושארמו לקנרפ לארשי 'ר לש

 ןמלימ בייל הדוהי
 תירבעה הפשה ץולחכ םירשעה האמה לש ינשה רושעב עיפו

 ינבו *רדח.ב ותלכשה תא ידוהיה רעונה לביק זא דע ו

 תא ןמלימ חתפשכ .םייתלשממה םיינוכיתה רפסה יתבב -- םידימאה

 םירוחב וילא םירהונ וליחתה ,11 הדלוטיו בוחרב תירבעל םיסרוקה

 -לצהה .הלועמה יגוגדפה ורשכ חכב וכשמנ .ריעה יווצק לכמ תורוחבו

 םימולשתב קפתסה אוה .תוליבקמ תותכ חתפו .םינפ ול הריאה הח

 אוה .דבלב הרומ היה אל ןמלימ .םיברב הפשה תא ץיפהל ידכ .םינטק

 םינינעמ .ודואמו וצרמ לכ הב עקישו שדוק תדובע הפשה תארוהב האר

 שחרתמהמ תועידי םג הנקה םירועישב :ולש קודקדה ירועש ויה רתויב



 ותוכזב .השדחה תירבעה תורפסב םיקרפו תינויצה העונתבו ץראב

 .ריעה תובוחרב יקסבוחינרשטו קילאיב לש םהיריש ילילצ ועמשנ

 תפסונ תונמדזח םהל תתל ידכ ,וידימלת םע שגפנ היה תותבשב

 .תירבעב םרוביד רופישל

 םירוטה ןיב ןמלימ אצמנ "תעד יבבוח.| היסנמיגה תזויתפ םע

 תונוטלשה תושירד ללגב םלוא תירבעה תורפסהו הפשל םינושארה

 תרמחה םע .ותרשמ לע רתוול ןמלימ ץלאנ ,יתלשממ הארוה רתיהל

 .ותומל האיבהש הלחמב ףקתנ ילכלכה בצמה

 ןוטרממט ףסוי
 יאזדולה קנבב תונובשחה להנמ ,ןוסרמט ףלודא לש ותחפשמ בור ד

 "תועד יבבוח, היסנמיגה דסיימ .ריעה תלהנה רבח ,םודארב רחסמל [

 רפסה תיב תא ונממ הנק םירוהה דעוש דע ,השארב דמעו 1916 תנשב

 םיינרות םירקוחו םירפוס

 םיינושלדודה רפסה יתב סופטמ ,םיינוכיתה רפסה*יתב תשרל וריבעהו
 ,השראוב השק הלחמב רטפנ .ץרמ לעבו ליעפ שיא .אדיורב ריד לש

 .46 ןב אוהו

 ןייטשלקניפ באז ר"ד

 דמע .ידוהיה םילוחה תיב להנמו שאר ,ןיוצמ אפור .םודאר דיל ₪

 ףסוי לש ודוסימ 'תעד יבבוח, תירבעה היסנמיגל דעוה שארב

 יצאנה שוביכב הפסנ .םידוהיה םיבשותה לע בוהאו לבוקמ .ןוסרמט
 | .םודארב

 רבליהומ ףסוי ר"ד
 ררוגתהו םודאר דילי .ל"ז רבילהומ לאומש יבר ריעה בר לש ודכ [

 םינשו ץראל כ"חא הלע .קוטסילאיבל ויבא םע רבעש דע הב

 .ג"'שתב רטפנ .םילשוריב "היבחר,, היסנמיג להנמ שמיש

 יולה באז סחנפ ןב יכתפנ 'ר

 .א

 אללו ,םינש המכ חרכה ךותמ הב בשי .םודאר דילי היה א כ

 רתבב באשש הלכשהו הרות אלמ רבכ אוהו .בל-תמושת
 .תושרדמ

 יתחפשמו ומצע תודלות לע םיטרפ איבה םירחואמה וירפסמ דחאב

 בשי אל ,ורוד ינבר ילודגמ תונברל תוכימסה בתכ ףא לע .תסחוימה

 -תהלו ומצע תושרב דמוע תויהל רכיב אוהו .תונברה אסכ לע ודועמ

 ןכו ,םירבעה םינותעב וירקחמב םסרפתהש דבכנ רקוחו םכחכ סנרפ

 םיירוקמ םישודח וליכהש וירפסב רתוי דועו ,תילגנאבו תינמרגב

 אוה .דובכ ול וקלחו ורודב םינואגה םינברה בל תמושת וררועש

 ולוק עימשהלו וייחב ת"ושה תורפסב דבוכמ םוקמ שובכל חילצה

 .החכשל ןודנ ותומב ךא ,םינברה להקב ותעדו

 .ב

 סחנפ יבר ויבאל ר"ת לולא ד"יב ,לודג ןילופב ולוק ריעב דלונ

 -נרהידב ד"באר רנורק םייח ברה תב רתסא ומאו ולוקמ ןיידה יולה באז

 רוד היה ויבא וילא בתכש יפכו ,תסחוימ החפשממ ,היזלשבש טרופ

 ילתפנ ברה ובסו ,ץכ ילתפנ ונבר הלוגה ינב לכ לש ןברל ישש

 ,םימכח האלמה הטראו רהנ לעש ליוק תדעל ןיידו בר היה ויבא .יולה

 יקבו ץילמל עדונ ףאו .הדובעהו הרותה לע הנש םישש בשי הבו

 .ויתוברמ לביקש יפכ תואופרו תושיחל השוע היה םימעפו ,ך"נתב

 .ולוקב םהינש ,םימי הרשעב תומל המידקה ותשאו ,נ"רת תבטב רטפנ

 .ותדלוה ריעב םינדמלה יבא לצא דמלו וירוה יכרב לע לדג ילתפג

 (?"ספעשמ יוליעה.) ךבריוא ביל הדוהי ברה לצא הבישיב דמל ןכ
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 ד"באר ןיטשנוול לידנמ םחנמ ברה ,םילשוריו שילק ,ולוקב ד"באר

 ץילמה ברה לצא זעול תופשבו לארשי תמכחב םלתשה אנזופבו ,אנזופ

 ןהכה םהרבא ברהו דלפנוול רודגיבא יבר םכחה ,רנסלפ המלש יבר

 "וענב דוע .וידומלב דאמ חילצהו הברה הנשו דמל .םירחא םירומו

 תרבחמ הז ללכבו ,ריינה לע וחור ירפמ תולעהל ליחתה ויר

 ,דועו "האורה יכונא, סרטנוקה תא ןכו ,"הצילמה יחרפ,

 "פסבו וירמאמב םש ול אצי ז"ירת תנשמ .םיבותכב וראשנש םירוביח

 םינותעב לארשי תמכחבו הרותב םינוש תועוצקמב וספדנש ויר

 .םילגנאהו םינמרגה ,םירבעה

 הארמ היה יכ ,ונבל ויבתכמב רפסמ ויבא .ותלהת ואלמ וירומ יפ

 והוללהש ,וריע יגלפוממ םימלשו םיברל וירפס ינושארו וירקחמ תא

 ריאמ ברהל קהבומ דימלת תונמהל הכז וירוענ תונשב דועו ,דאמ

 ןתנש בתכמב דובכ-יראתב וללה הז ןואג ברשכ היה 1"י ןבו .ךבריוא

 רוחב ול חולשל ןילופב תחא ריע יריבגמ דחא םעטמ העצהל רשקב ול

 יבר םכחה .המכחו הרות ונתח תאו םירוחבה וינב תא דמלל ןיוצמ

 .ותיבב ותוארל ותחמש עיבה יולסרבמ ןיטקיט הילדג

 םינש רשע .ןמרקב תחפשמ תיבב יטרפ הרומ היהו םודארל אב

 םע ךוסכס ללגב ןודנולל אצי ןאכמ .רחסמב וידי חלש ףאו ,ריעב בשי

 .תונוטלשה

 :רתיה ןיב ,רמאנ ךבריוא ברה תאמ ל"נה הצלמהה בתכמב

 םכח ,ןונשו ףירח אוה ,םיקהבומה ידימלתמ דחא ,גלפומ רוחב,

 ר"רהומ ברה יביבחו ידידיל ןב י"נ יולח ילתפנ ו"מכ לודג ץילמו

 ףלא ינמ דחא יכ ,וילע ינא דיעמו ,ליוק הפ ןייד י"ג יולה באז סחנפ



 הברה םידימלת דימעהל חוכה וידיב רשא ,והומכ ףירח רוחב אוצמל
 והחפסיש ימ ירשאו ,הכרב וב קיזחמש ילכ אוהו ,םימש תאריבו הרותב

 קחצי חונמה ןואגהב ריאמ ודידי ירבד הכ ."דמללו דומלל ותיב לא

 ."ךבריוא

 .ג

 אצמ אל ךא ,ז"ירת תנשמ הליחתה םודארב ותארוה תפוקת

 תעדו הרות תוברהל ותפיאשל ןמאנו ,דבלב הארוהב ינחור קופיס

 -תיב רסוחמ .המכחבו הרותב ויתועידי הא סופדב ץיפהל שגינ לארשיב

 .יולסרבב ןושארה ורפס תא סיפדה םודארב ידוהי סופד

 ב"כרת תנשב ספדנו םודארב בתכנ ,"תוינומדק ירקח, רפסה םש

 ורפסב .םינברל שרדמה"תיבב דמל הבש ריעה ,יולסרבב (ת"כרב)

 ך"רבת תבט א"כ ,םודאר הפ, ךיראתב "רבד חתפ, תא םתוח אוה

 ראבל (א :אב רפסה .וייחל םיתשו םירשעה תנשב רמולכ ,ק"פל
 השודקה וגתרותב תונופצה תוינומדק םינשמ םלוע תומי תורוק ררבלו

 ירבדב תרוקב תפקשה (ב ,וניניעב תואלפנ םהש תוארקמ ןיבהל

 םימודק םימיב תונוש תוגלפמ תוכולהת תולגל םינומדקה וניתובר

 .םייסיאה לע רקחמ (ג .םהה

 בתכמ,ב תצלמנ ןושלב הייוטיב לע האב וירוגמ ריע לע ותעד

 ןנע ,הלפאו ךשח ,ןילופ יתכריב בשויה,... :ורפס שארב סיפדהש "יול

 הבע הסכמכ ול לעממ םימשה ,ול ןכשמ ביבס היזהו תולכסה ,לפרעו

 -- רהוז ןיאו רוא ןיא .םיקותר לזרב תודתיכ ...םיבכוכהו ,הקצומ הקזחו

 ידידיו ער םה טעהו ריינה .הנעשמו ןעשמ ןיא ,הליגמ ןיאו רפס ןיא

 הינמרג יבשוי ןכ אל -- .ינויגה יכמותו ידי יכמוס םה וידהו תסקה

 םותחה לעו ."םהינפ לע המכחה ינרק רוא ,הלכשה שמש תחת םיבשויה

 ."השרו ךרד ,םודאר,, : תבותכהו .ך"רבת ןושחרמ ז"ט ךיראתב

 בתכמב .תוערו הביח ירבד םמע ףילחהו םירפוס םע םירשקב דמע

 ריתכמ אוה (רפסב ספדנש) הנליומ ןמלוש ןמלק עדונה ץילמה רפוסה

 תוינומדק רקוח ,ריהמ רפוסו םכח ,םלשה ליכשמה ישפנ דידי, ראותב

 וירמאמ ץירה ןכ ."םירצמב םיעורה יכלמ לע םדק ינמ תוקומע הלגמו

 הנשה זאמ וירמאמ םסרפתהל וליחתה "ץילמה,בו ,םירבעה םינותעל

 ונא זאמו ,בל תמושת וכשמ םהו .(ךליאו 50 ןוילג) ,ותעפוהל הינשה

 .עדמו המכח תויעבב תונוש תומבב ףתתשמ ותוא םיאצומ

 שיגהש "ןורכז תחנמ, אוה םודארב ותבישי תפוקתמ ינש רפס

 דומעבו ,תוממ לצינש ירחא היסור רסיק ינשה רדנסכלאל רבחמה

 :םיזורחב םיריש ליכמ רפסה ."1866 לירפא 7 ,םודאר,, םושר ןושארה

 ,(20-6 םידומע) םתובשומ ץרא ילשומ לא לארשי םולש יכרד (א

 הכרבה תשגהל המדקה ושארבו ,(267-20 םידומע) היוללה ןונמה (ב

 ו"כ ןב זא אוהו .ו"כרת לולא ו"ט ,םודאר :םותחו ,רסיקל הדותהו

 ,גרב ףרגה ,השראו ביצנה תועצמאב "וסיקל שיגה הכרבה תא .הנש

 .םודארב רוטנרבוגה דרשמב ףלאה רש י"ע רסיקה תאמ הדותב דבכתנו

 רפסמ) 1866-מ "יקסבשרו קיננא'זד, הלשממה ןותעב המסרופ ןכ

 יול ילתפנ םודאר בשות ידיב בתכנש תירבעב ןונמהה לע הדות (7

 .ורוקמב רפסב אבוה ןכותהו ,(תינלופב)

 ריעה תא בזעש רעשל שי .םודארמ ןוזח לכ ונממ םתסנ זאמ

 יקסלשאנ ביל הדוהי 'ר ןב לארשי 'ר תב לטיג םע ויאושנ לגרל

 .וירקחמו וירפס םוסרפב ךישמה םש ףא .הילגנאמ

 .ד

 ןהכה רלדא ןתנ יבר הנידמה בר םע םירשקב דמע הילגנאב

 דובכ תוכלה ךורע ןחלוש :ורפס תא סיפדה ד"מרת תנשב .ןודנולמ

 רפסב .(ד"מרת הניו) יולה הטמ ,ילתפנ הטמ :תוטמה ינש -- םאו בא

 ברה ,אדילמ סנייד ברה ,ןיזולוומ ןילרב ברהמ המכסה"יבתכמ ואב
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 רוטקפס ןנחלא קחצי ברה ,רבוב המלש םכחה ,רימ מ"ר יקסניטקיט
 ןיטקיט הילדג ברה ,ןילרבמ רמייהסדליה לאירזע ברה ,הנביקמ

 "ילתפנ שדק,. דחוימ סרטנוקב ואבש רודה ילודגו ינואג ,דועו ,יולסרבמ

 תובית-ישאר םע ןטק ריש ןתנ רפסב ותמדקה םויסב .רפסה ףוסב

 םגו -- ךידומל ןכה .ולחי' ךרבדל ינארת ךידוקפ תואלפנ :ומש
 | | .יתלכ"

 ,(ו"מרת הנליו) תוכרב תכסמ לע "ילתפנ שדק,, תא איצוה ןכ רחא

 .(חלמרת הנליו) א"רגה לע והילא תונש רפס לע "תונש טעמ,

 שדק., רפס וילא הולנו .ת"וש ,"ילתפנ תלחנ., ורפס תא איצוה א"נרתב

 רפסל המדקהה תא .(א"נרת ,גרובסרפ) בקעי ןיעו ס"ש לע "ילתפנ

 -סדליה לאירזע ברה .םוסרפה אישל עיגה זא .ןוטיירב ריעב בתכ הז

 .'םימכח תאלפהב אלפומהו גלפומה ברה. ראותב והנכמ ןילרבמ רמייה

 רקוח יקנו ךז ותנשמ יקבו ףירח, ראותב והנכמ סנייר .י י ברה

 וספדנ "תוטמה ינש, םדוקה ורפס םגו הז רפס ."'ה תאריב ליכשמו

 .הילגנאמ םידוהיה שוריגב ןד ,(ס"ש לדוגב) הלודג תינבתב

 החינהו ,ותייער וילע התמ א"נרת ,ןורחאה ורפס תספדה תנשב

 ומצע שיגרה אל ללכב .םידכנ השולשו תונב שולשו םינב העברא

 טעמכו הרקיה ותחפשמ רוקמ תא עדי אל שיאש,, ,הילגנאב בוטב

 ויהי וירחא וערזו ןינבש 'הל ללפתהו ,לארשימ הקספ הרותה דובכ

 תיבל םתוחפשמל וסחיתיו ןנבר יריקומו הרות ידבכמ תוחפה לכל

 .(ד"מרת ,הביו ,;ווטמה ינש) ."םתובא

 ישודיחל המדקה ,"ילתפנ תונכסמ, רפס דוע םסריפ ןכ רחא

 .(ג"נרת) תורהט רדסל תוינשמ תופסות

 ןמשירפ דוד לש ותכירעב אציש (ט"סרת רדא) "רקובה., ןותעב

 :וז תנינעמ המישר םיאצומ ונא .השראוב

 דואמ הבושח :םיארוק ונא ןודנולבש "לקינורק שיאו'ג,ב

 סיפדהש אוה ,יול ילתפנ 'ר חונמה תא ועדיש הלאל דוחיבו העידיה

 זלר'צ יכ ,"רחשה. לש תישישה הנשב "םדאה תודלות, רפסה תא

 ,ותדלוהל האמה גח תא ולוכ םלועה לכ גגח התע הז רשא ןיוורד

 םיבתכמ וילא בתכ םגו ירבעה רפוסה לש ורפס ןכות תא עדי

 בישמ םהבש תאזה הריקחל םיעגונה םירבדב ,ובשומ ריע םודארל

 לא ןיווראד חלש איהה תעב .ידוהיה רפוסה לש ויתועד תא רוחא

 םצעב בותכ ןהילעו ,וירפסמ תואצותו תוקתעה ידוהיה דמולמה

 םירפסה ."ןיווראד רבחמה תאמ ללוהמה ידוהיה רבחמה לא,, ודי

 שיאוגד, ןותעב הלאה םירוטה בתוכ ידיב דוע םיאצמנ םהה

 ןמזה ןמל .םודארמ רכזנה ירבעה רפוסה לש ודכנ ,"לקינורק

 ויבתכמב ,ילגנאהו ידוהיה ןיב ידימת תורגא ץורמ עבקנ אוהה

 לש תיעדמה ותטיש יכ ,ןיווראדל חיכוהל ידוהיה רבחמה ץמאתה

 עמשהב התעו .הנוכנ הניא הרוסמהו הנומאה ךרדל תדגנתמה הז

 ילגנאה רקוחל תוחבשתו תולהת ,ןומה תעורת לבת יווצק לכמ

 תוחתפתהה תרות רצוי לש וידימלת ןיב יכ ריכזהל ידכ ,לודגה

 ."םודאר ריעמ יולה ילתפנ 'ר ,ינלופ ידוהי שיא םג אצמנ

 חשקבב רבליהומ לאומש 'ר ברהל יול ילתפנ ברה הנפ 1876"ב

 יכ חיכומ אוה ובש ,"תוינומדקה תריק. ורוביחל ותמכסה תא תתל

 :ןואגה ברה ול רמא .השמ תרותב הרוקמ ןיווראד לש םירואיתה

 ןימאמ ךמצעב התא םא יל דיגהל אנ ,יתמכסה תא שקבמ התאש ינפל

 דואמ השימג איה הרותה -- :יול ברה ריעה הז לע ? הלאה םירואיתב

 ..םלוע תפקשה לכל המיאתהל רשפאו

 אבוהו רטס'צנמל הבורקה טרופטוס הרייעב הנש ד"נ ןב תמ

 .(467 דומע ,ח"נרת .םע"חול ."ףסאיחא,.) ןודנולב הריבקל

 .ג .ש מ



 (ךאלמ ל'ריאמ) ןייטשנרוב יולה ריאמ
 א |
 ריאמ וירחא חינהש םירפסהו םיסרטנוקה ץמוקב קוציה חכה וה

 המו !תודיסחה תורפסב םכרע דוס והמ !םודארמ ןיטשנרו

 תורפסה םלועב העפשה שוכרל ודיב הלע דציכ !הז ל"ומ לש ותוכז

 הריקס ךות תוררועתמ הנהכו הנהכ תולאש !תידיסחה תול"ומהו

 .תול"ומהו תורפסה לובי לע

 גאדו ,ריעב סנה-לעב ריאמ יבר תואספוק לע הנוממה היה

 .ץראב בושיה םויק ךרוצל ןמזב ןתקרוהל

 אל .קהבומ תורפס בבוח םא יכ ,שממ רפוס היה אל ומצעלשכ

 תורפס-"בבוח םתס היה אל ךא .וקוח םחל הביתכהש טעה"שיא היה

 הצר אל התורפס בבוחו תידיסח תרוסמב הרועמ .םירחא םיברכ

 רפסב האירקמ ותאנה תא קלחל הצר אלא ,;ומצעל ותאנהב קפתסהל

 שיגרהשכו ,םידיסחה תורפסל שחר שפנ"תביח .םירחא םע םידיסח

 -- ונובשח לע וסיפדהו ררועתנ ,קושהמ לזאש תואיצמה-רקי רפסב
 .םידיסחה הנחמל יש

 םירפס-תאצוה ןיעמ ריאמ ול רצי -- םודארב ןילוחה ייח ךותב

 ףריצ םעפב םעפמו ,תידיסח תורפסל טלקמ ,ןיפנא"ריעזב ולשמ

 וירעש לעש ,רפס דוע ,טקל אלמ סרטנוק דוע יללכה םירפסה גולטקל

 תא אלמ קופיסב וארק וריע ישנאו ,םודארמ ל"ומה לש ומש אשינ

 -- "םודאר, םשהו ,זיעמה שיאל לדוג ונתנו ,ומש םע וירפס ירעש

 עיפוה -- הפוג ריעב הספדהה התיה השק םיינכט םימעטמש ףא

 ןב ןיטשנרוב ריאמ, םשהח .ומשל תוכימסב וירפס שארב הלהתל

 .םידיסח ירפס יארוקו יעדויל דוחיב הברה רמא "םודארמ יולה יכדרמ

 ינב םא םבור יכ ,תישיא ותוא םירכוז םניא ץראב םודאר יאצוי

 .הבוטל ותוא םיריכזמ םהיניבש םישישקה קרו ,יחכונה רודה

 אב

 המ .םינוש םירבד לש טקל אלא וניא וירפסמ רפס לכ טעמכ

 תירפסב .םירבדבש ימינפה רואה -- אוה הביטחל וללה תא דחאמש

 איצוהש ןכתי .וירפסמ העברא םיאצמנ םילשוריב הטיסרבינואה

 .רתוי

 ירמא, רפס אוה ,ב"גות תנשב איצוה ןושארה ורפס תא

 םיגהנמ םע ,תודיסחה יקידצו םילבוקמ ,םינורחאו םינושאר ,"םיקידצ

 רעשב .םידומע 92 ובו ,השראוב ספדנ רפסה .תורשי תודמו םיבוט

 בתכ המדקה ףאו ."סופדה תיבל איבהו רבחו טקל,ש ימכ ומש עיפומ

 תוברת יכרע החיכשהש החכש לש החכ לע רבדמ אוה הב ,רפסל

 .לארשימ רודו רוד לכב הרותו
 רפס אוהו ,"שדוקה תרבחמ רוציק, רפס אוה הרדסב ינשה

 תנש .םיראובמ בחר רואיבב .םירקי םינמזו םישדחו תותבשל תונווכה

 תמדקהב םג .םידומע 76 ובו ,ו"נרת :איה השראוב רפסה תספדה
 -כסהמ הארנ הז תמועל .םייפרגויב םיטרפ איבמ וניא הז רפס טקלמה

 הלאיבמ קידצה בקעי קחצי יבר .וחבש תצק םינברהו םיקידצה תומ

 די"-בתכב ורפס תא רבחמה ידיב האר םודארב ותוהשבש ,בתוכ

 -מחנו םירקי םירפס רואל איצוה ףאו רכחמה תא ריכמ אוהש דיעמו

 -ריאמ יבר ,קסי'זדורגב קידצה לארשי יברמ תומכסה ואב ןכו .םיד

 לאיחי ריאמ יבר ,ןילבולמ ןהכה קודצ יבר ,ןישולאק ד"בא םולש

 לאקזחי יבר ,ןילבולמ קידצה רגייא םהרבא יבר ,הצבורטסואמ יולה

 לאומש יבר ,זדולמ לזיימ םייח והילא ברה ,קסמודארמ ץיבוניבר ןהכה

 לארשי יבר ,ץינ'זוקמ השמ לאימחרי יבר .חשראומ שיפפלק ליוונייז

 םיללהמ םלוכו .רדנסכלאמ רגיצנד קחצי לארשי יבר ,ןילוטס (אקוניה)
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 ול ופיסוהו ךרדה תא וינפל וללס הלא תומכסה .ומעט בוטו ולעפ
 .טוקילה תכאלמו תיל"ומה ותלועפב בר דודיע

 דיגמה די יבתכ סיפדה ,"לארשי יזמר,, רפס אוה ,ישילשה רפסב

 ונויכראמ דיה-יבתכמ םקיתעהש ,וספדנ םרטש ץינ'זוקמ לארשי יבר

 םירפס לע םישורפ ובו ,דיגמה דכנ ,ץינ'זוקמ השמ לאימחרי יבר לש

 בתכב םידומע 34 ובו ,ט"נרת תנשב השראוב ספדנ רפסה .םינוש

 לע אבש סופדל איבמה תמדקה ושארבו ,דומעל תודומע יתש ,י"שר

 תחנ תושעל ששו הלבקה תודוס ינינעמ די-יבתכ תספדהב וקופט

 ףילע התיה הלק אלו .הרותב ושדיחש םירבד רואבב קידצל חור
 ההגה והיגהלו ,וב םיליגר ונא ןיאש ,ידרפסה בתכמ קיתעהל הכאלמה
 תא ותמכסהב רסומ ץינזוקמ השמ לאימחרי יבר .תשלושמו הלופכ
 -קש תותכסמ לע םישודיח םהש ,ותא םירומש ויהש דיה"יבתכ ןכות
 ,ןואג יאה בר יטוקל ,ינועמש טוקלי ,הנומתה 'ס .ריזנ ,םירדנ ,םיל
 ,י"ראה רודס ,םייח ץע ירפ ,לאירזע ברה ת"וש ,בוט םש יטוקל
 היהש דיגמה לש ודובכ ינפמ ,תומכסה ואב אל רפסב .םהב אצויכו
 ."אימש תיצ דע אטמ הישירד .אפיקתו אברבר אנליא,

 ,ט"נרת ,הנש התואב סיפדה ,ןנוכ שרדמ רפס אוה ,דחא רפס דועו
 ובו ,תוכיאה ברו תומכה ןטק אוה יכ וילע דיעמ טקלמהו ,השראוב
 ןמ לזאש תואיצמה רקי אוהו ,ארובה תולדגו תישארב השעמ רואב
 םירקי םיטוקילו ש"בירהמ ודוה לע שוריפ וילע ףיסוהו אבו .קושה
 ךלמילא יברל אראו תשרפמ הרות ירבד איבה ןכו .ןוילע ישודקמ
 דוע לש תורודהמ איצוהש יתעמש .דומע 28 רפסב .קסי'זדורגמ
 .ןתוארל יל ןמדזנש ילב ,םירפס המכ

 .ג.ש.מ

 גרבנזור (לדוי) הדוהי ברה

 ,א

 היה ,םודאר דילש בושיראקס הרייעה דילי ,גרבנזור לדוי בר

 יאיקבמו תינברה תודהיה לש רתויב םיבושחה םינדמלה דחא 8 1

 ."רהוז,ה רפס םגרתמ ,תודיסחה
 םש ול אצי רענ ונדועב .(1860 רבוטקוא) ך"רת ןושחב דלונ

 קהבומ דימלת ,תונוש תובישיב ךנחתנו דמל ,"בושיראקסמ יוליע,כ

 שדוקב וידומל ךות .בושיראקסב ד"'באו מ"ר באז-יכדרמ יבר ןואגה לש
 ןייע 15 ןב .הביח הל הגהש תירבע דומלל םג ונמזמ קלח שידקה

 "לביטש,ב -- ל"חמרל "זוע | לדגמ,ו "הלהת םירשיל, םירפסב

 םינואגה י"ע הארוהל ךמסוה .רומח אטחל הז רבד בשחנ בושיראקסבש

 ,("דסח תרות,, לעב) ןילבולמ ןוסרואינש ןמלז רואינש יבר םיעדונה

 שיפפלק ליבניז-לאומש יברו הצבורטסואמ יולה לאיחי ריאמ יבר

 | | .השראומ

 "תיבב םיקה ,בר םש היהו .הלראט הרייעהמ השא אשנ 17 ןב

 ךלה ומשו םירועש ינש םוי"םוי דמיל ,הנטק הבישי ימוקמה שרדמה

 םיתאמכ ינפל ןהיכ וז הלראטב .רלראט לדוי 'ר םשב ןילופב וינפל

 ול ויה תונטקה תורייעה ךרדכ ."עשוהי ינפ, לעב ןואגה תונברב הנש

 הסנכה ול התיה הנטק הרייעב ברכ .ול ורצהש םיבר םידגנתמ הלראטב

 .תובורמ תּורצ ול םרג הז רחסמו ,חלמו תורנ ,םירמש תריכממ תיקלח

 .וקלח וילע הרפש אל החפשמ ינינעב םג .רחסמב חילצה אל ללכב

 ותשא תא אשנש דע וילע רבע בר ןמזו ,וילע התמ הנושארה ותשא

 .ןי'זירמ קידצה לארשי יבר יאצאצמ הינשה

 טבש, רבחמ) רגייא םהרבא יברל ןילבולל עסונ היהו ,דיסח היה

 וילע וננולתה םידיסח .תונדשחב וילא וסחיתה םש םגו .("הדוהימ

 םירפסמ -- םעפ עריאו ."םינוציח םירפס, ארוק ,תיסור .דמולש



 ,םעטמ"ברכ תוניחבב דומעל ידכ הדמתהב תיסור דמלש -- םידיסח

 אל .ודיב רפס םע ןילבולב שרדמה"תיבב לספס לע ןשי והואצמו

 םינברה תא םיצלאמ ירה יכ ,ץחל ךות תאז השעש ויקומנ ולבקתנ

 ן ...תיסור בותכלו רבדל תעדל

 איצוה םש ."ץיבינרקס זיולק,ב צ"ומו ברכ השראוב ובשומ עבק

 .הסנרפ תוגאד רסח אל השראוב םג ךא ."הרות לוק,, םשב ינבר ןוחרי

 יינלופה תסנכה תיב,ב ברל לבקתנ .הדנקל הנממו ,זדולל רבע םשמ

 רבעש דע ,הלחנה לאו החונמה לא עיגה םרט םש םגו .וטנורוטב

 לעפ ,ותריטפ דע ראשנ םשו לאירטנומל וטנורוטמ ט"ערת תנשב

 .תודהיהו הנומאה ,הרותה דובכ ןעמל השעו

 ,םינטקו םילודג םירפס בתכ .תורפסבו הרותה תצפהב דימת קסע

 ?םירדנ תודי., ןושארה ורפס .םעב וצופנ םייממעה ויסרטנוקו וירפס

 תכסמב ן"ר לש םישקה תומוקמה לכו "רמולכ,ה תא ץרתל אבש

 "הדוהי הוקמ,, וירפס ףא .םיבר תושרדמ"יתבבו תובישיב דמלנ ,םירדנ

 תבשב למשח רוא לע) "למשחה רואמ,, .(תיב לכב הנטק הוקמ ןינעב)

 האירקה. ורפסו (זגטעש תוכלה לע) "םיתשפו רמצ שרד. ,(םיגחו

 םלוכ לעו .הבר תלעות ואיבה .ידיא םוגרתב תורעה םע "השודקה

 לבקתנ ,ויקלח לכב תירבעל רהוזה םוגרת אוהש ,"הרות רהז.  ורפס

 .רתויב םיבוטה םישרפמה דחאל בשחנ "רהוזה ויז. ורפס .הפי ןיעב

-\ 

 רהוזה תא םגרתל ותשגב גרבנזור ברה הליג חור ךרואו ץמוא

 תודגנתהב לקתנ אוה .הריבכו הבושח הדובע וז התיה .תירבעל ימראה

 יקידצ םג .רהוזה תשודק לולח ןיעמ הזב וארש םידיסחה דצמ תצרמנ

 יכדרמ יבר ,ןיזדרמ עדונה יברה .תודגנתה הליחת וליג תודיסחה

 ,ורפסל המכסה ול תתל בריס (ט"פרת--ו"כרת) רנייל רזעלא ףסוי

 ,"לזרבה דומע, ירבעה ראותה תא ומגרתי םאש ,לשמב ול וריבסהב

 ? הזל היהי םעט המ ,תרחא הפשל ..."ארפס אלמ אנצ, ."קזחה שיטפ,

 הז לכ .רהוזה םוגרתל םהיתומכסה תתל םיבר םינבר ובריס הז קומינב

 ודיב הלע בר למע ירחא .ותדובע ךישמהל ריעצה ברה תא ענמ אל

 םייח 'ר עדונה ידרפסה ברהמ ,םיעדונ םייברו םינברמ תומכסה לבקל

 -ארה היה אוה .ןורבחב בר זא היהש ,"דמח הדש,, לעב ינידמ והיקזח

 'ר םינברה םג םימיכסמה ןיבו ."הרות רהז. לע המכסה ול ןתנש ןוש

 לזיימ םייח והילא 'ר ,ןילרב םייח ברה ,ןזירבמ ןהכה יכדרמ םולש

 .הבקסוממ ה"אזמ בקעי ברהו :זדולמ

 ישמוח השמח לכ לע רהוזה םוגרת תא םילשהל למע הנש םירשע

 םיקלחה) םיקלח העבשב ילשמ ,תלהק ,םירישהדריש ,םילהת ,הרות

 אל םינוציקה םיעונצה תא קפסל ידכו .(הקירמאב ועיפוה םינורחאה

 ,אנכשמד ארדא .אתועינצד ארפס :ומכ םיקומעה םינינעה תא םגרית

 ףריצו תומוקמ"יארמ ףיסוה .'וכו תולכיה ,אטוז ארדא ,אבר ארדא

 הלבקה תודוס יקמע תא .תירבעל םגרתל ילב ,"תמא ךרד, שוריפ

 .םסרפלו ןכסל ששח

 .תינבר תורפס .הכלה (א :םיחטש השלשב רצי גרבנזור ברה

 םיעודי הלבקו שורד לע וירפסמ .םעה תורפס (ג ,הלבקו שורד (ב

 תואלפנ. :"ס"דרפ יפ לע, שמוחה לע "תראפת תרטע, םירפסה

 לע םירופס ."והילא טוקלי,, ;רהוזה ירופס לכ ליכמה רפס ,"רהוזה

 ."'גארפמ ל"רהמ תדגה,ו איבנה והילא

 תירבעב תוישעמ ירופס תביתכל רסמתה תיממעה תורפסה הפשב

 םגרותמ) "ףוגה תואופרו שפנה תואופר.. םירפסה תא בתכ .תידיאבו

 ל?ךאלמה לאפר רפס. .(ם"במרה לש הרצק היפרגויב םע ם"במרהמ

 תראפת.. ,"גארפמ ל"רהמ תואלפנ.. ; (תופורתו תועימק ,תולוגס לע)

 יממע ןונגסב ,'וכו "ךלמה המלשל םימיה ירבד.. ,"הלופשמ ל"רהמ
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 תאיפרב תופורתו תוצע ליכמ "ךאלמה לאפר. רפס .תידיאב יתרוסמ

 ליכמ "םלוג,.ה .םידיסחה יקידצ וב םישמתשמ םויה דעו ,הנייגיהבו םעה

 ללכב .ל"רהמ לש םלוגה לע תונוש תודגא לע דסוימה רישע ףסוא

 תיטויפ המשנ לעב שיאכ םייממעהו םיידיסחה וירפס לכב הלגתנ

 .םינבר תפנצמ שבחו הפיטק דגב שבל .ןירותסמל הקזח היטנו

 ברה לש םיעבשה גח תא לאירטנומ תליהק הגגח א"צרת תנשב

 רדה, תסנכה תיבו םינברה דעו ,ריעה דעומ בכרוה לבויה דעו .גרבנזור

 תונמדזהב .םינש תורשע ךשמב ברכ ןהיכ הבש .,"ןילופ ישנא שדוק תר

 רפוסה תכירעב הכרבו-הכרעה"ירמאמ ובו "ןורכזה רפס, עיפיה וז

 רדא ח"רב הכרענ לבויה תגיגח .סכופ ףסוי 'ר תרזעב .ןהכ יבצ ר"ד

 םוקמ ספת גרבנזור ברהש .ךכב התאגתה תידוהיה לאירטנומ .א"צרת

 םינברה דעו תכרבב .התלהק לש םינברה דעוב (ןידה תיב ןגס) בושח

 ונרבח לש םיעבשה לבוי תגיגחב ונא םיפתתשמ, :ראשה ןיב ,רמאנ

 -רופמ םירפסב םיברה תא תוכזל וטעב ןתנ וירפ רשא םילעפ בר שיא

 *..רתסנו הלגנ המכחה ןיעממ הקשמו הלוד ,םימס

 העדונה רגיא תחפשמ םשב .היסאו הפוריאמ תוכרב םג ועיגה

 י"אר ברה ,(רגיא םהרבא ר"ומדאה ןב) רגיא דוד 'ר וכרב ןילבולכ

 .דועו לאיזוע ריאמ ןויצנב 'ר ,דלפננוז םייח ףסוי 'ר .קוק

 .ורבק לע "להוא,, ומיקהו ,לאירטנומב הבוט הבישב רטפנ

 : היפרגוילביב

 .הדנק ,וטנורוט ,ג"שת ןסינ ,"םייח-ץע הרות-דומלת, ה"כה לבויה רפס

 .ג.ש מ

 לרעפ ןמפירכ רזעילא

 ,רטלא תיבל םירמו םחנמידודל א"סרת תנשב םודארב דלו

 ישודיחה דכנ -- ומא דצמ :םידדצה ינשמ ןיסחויה ו

 תובישיב דמל .קסמודרמ "המלש תראפת,.ה דכנ -- ויבא דצמ ,ם"ירה

 .תוניידב תובר םינש ןהיכש ,סופלא ברה יאמודארה צ"ומה לצאו

 .קהבומ םכח"דימלת .רומוהלו רולקלופל הייטנ הליג וירוענ תונשמ

 ויה וירבד .שדוק ירפסבו ס"שב תובחר תועידי שכרו וידומל לע דקש

 לש תוישעמ ירופסב ,תוידיסח תורמימב ל"זח ירמאמב םילבותמ

 .םימכח"ידימלת לש ןילוח תוחישב ,םיקידצ

 .םודארב רסיג לצא רוניכב ןגנל דמל ,ילקיסומ ןורשכב םג ןייטצה

 תרומזתב םינוש םילכ לע ונגנב ישעמ חרואב לצינ הניגנב ותעידיו

 םיירוב לע הניגנדיות עדי .1920719 םינשב םודארב ינלופה דודגה

 .רויצל ןורשכ לעב היה ןכ .דודגב הניגנ-יות לש ידיחי קיתעמ שמישו

 דוגאב ליעפ היה הז םע .םיינויסנה וירויצב תולעפתה ררוע םעפ אלו

 תונש .םוקמב לארשי תדוגא יריעצ ידסייממ ,םודארב לארשי תד

 ףנמז תא ורזפכ הלטבב וילע ורבע אל םודארב ותורחבו וירוענ

 .תידרחה תודהיה תבוטל ונורשכו

 .השראומ רבודולבז לטומ 'ר תב תא השאל אשנ 1923 תנשב

 השראוב ראשנ אוהו ,2 הדרבט בוחרב רחסמ"תיב לעב ,רישע דיסח

 עקש .תונובשח תלהנה ועדיב ,ונתוח לש םילודגה ויקסע תא להינו

 .רחסמב

 תוציחנה לע ודמע ,רוגמ יברה רקיעבו .םיידיסחה םייברה

 ןותעב רומוהל רודמה תא להנל וילע לטוה הנהו .תידרח תונותעב

 לולאב עיפומ ליחתהש "טאלבגָאט עשידוי סָאד, יאשראוה ימויה

 -רזעילא לע הלפנ םידגנתמב הריטאסדיצחב תוריל הריחבה .ט"פרת

 טושב תוכהלו ,הדחו הקד הינוריאב .סומלופב תאצל עדיש ,ןמפיל

 לע רמש אחתירד אנדיעב םג לבא .םיפיקתמהו םיגיעלמה תא וקוחצ

 | .תישיא העיגפ עגפ אלו וטע רהוט



 -וילגב אב (ט"פרת לולא ו"ט) "טאלבגְָאט,ה לש ותעפוה תישארמ

 -סמ אכפיא, תכירעב ,הריטאסו רומוהל רודמ תותבש"יברע תננ

 דע ןהיכ הזה רודמה תכירעבו .ןותעה לש ישארה ןצילה ,"קינ'ארבת

 ,םיגח ינוטיליפ .םיינחדב םיזורח בתכ .הינשה םלועה תמחלמ ץורפל

 .תורוטקירק םשר ףא תובורק םיתעלו ,תוקסרומוה

 לש תדחוימה האצוהה ,"טאלבגָאט עניילק סאד, ךרוע םג היה

 בתוכ היה עובשב עובש ידמו ,םעה"ישנאלו רעונל הדעונש תבש"ברע

 .הזב אצויכו ,אתבר ףלאב אל ,אלפ ,ץ"כ ףלא :םינוש תומשב וב

 םייח יח ,ויתוצלהו וינוטיליפבש תוימגידהו הסיסתה לכ םע

 חור-הפי ,םיאנ םיסומינו תובוט תודימ לעבו ןתוונע היה ,םיטקש
 .שפנ"ןידעו

 דוחיב ,תורחא תופשב תיתודהיה תורפסה תא תוארל ףאש הז םע
 ריאמ ר"ד לש ורפס תא תידיאל םגרית .תידיאל תמגרותמ ,תינמרגב
 .ז"צרת ,(הימיהובב ידוהיה וטיגה ייחמ רופס) "שואי יעגרב,, ןמהיל
 ענעבילקעג., םיידיסח הרות ירבד לש ופסאמ עיפוה רפס תינבתב
 הנורחאה המחלמה ץורפ ינפל םידחא םישדח .ט"צרת ,השראו ,"לרעפ
 ףתתשמ היה .ינינפה היעדי ירפסמ דחא םיזורחב תידיאל םגרית
 סאפש א ףיוא :ויתוריצימ דחא .הנבוקב עיפוהש יתד ןותעב וירמאמב
 םהינש) עלעשעלפ 'ר ןוא עלעשעה 'ר ,(רדנ ןייז ןוא רעגראק רעד)
 השמ ידידלע ומסרופ -- (הזורפב) הריקח עשירחוס א ,(םיזורחב
 ,"ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עזעיגילער ןיפ עיגָאלאטנא, ורפסב רגארפ
 .615--609 םידומעב ,ו"טשת קרוי וינ

 .ב"שת תנשב השרוו וטיגב הפסנ

 .ג.ש.מ

 קינטולז היעעי ברה

 -שכבו וידומלב ןייטצה ותודלימ .קצולפב 1892 תנשב דלו

 אלמ ,ססותו רע דלי .י"שרו שמוחב אילפה שמח ןבכ .-ב

 הרשע הנומש ןבו ,תונברל תוכמס לביק הרשע שש ןב .םייח תוודח

 הנוכמה ,לטומ 'ר לש ותב ,בירניו תיבל הדירפ עטלַא תא חשאל אשנ

 | .םודאר ךלפב .שטלירד תרייעמ ,רברג לטומ
 תסנרפמה התיה ותשא .השראוב ותחפשמ םע בשי 1917 תנש דע

 .הדובעה לעו הרותה לע בשי אוה וליאו תירקיעה

 םודארל רובעל וטילחה ךכ םושמ ,תודבכב ולהנתה הסנרפה יקסע

 רותעב םירמאמ םסרפל ליחתה .תואקסרובל תשורח יתבב תמסרופמה

 םלועה תמחלמ דעו .("סרפסכא., ,"טנעמַאמ,ב) השראוב שידיי תונ

 ,"גָאט., ,"לאנרושזןעגרַאמ. ,"רעלדַא רעדענעק,.ב : ל"וחב ףא הינשה

 "םלועה,ו ,"הריפצה, :תירבעה תונותעב ףתתשה .גרובסינהויבש

 תיטסיצילבופה ותדובעב קפתסה אל ."יחרזמה,, תעונת תונותעב םגוו

 תינרותה תורפסב ותדובע תישאר .הפנע תיתורפס הדובעב םג קסעו

 רסמתה ןמזה ךשמב ."ס"שהו ןחלשה ירורפ,ו "היעשי טוקלי,, :וירפס

 -יניבו ןיטינומ םהל ואציש םירפס המכו המכ םסריפ .רולקלופל ובורב

 דכח עשידיא ןופ ןַאקיסקעל,, ,"רצוא רעטלא רעזנוא ןופ ןעציוו, : םה

 .דועו "תומ

 תא ףסא יבש ,"תושרד ענרעדַאמ, ורפס היה דחא גוסמ רפס

 .לארשי ץראו לארשי תבהא תופוצר ,ירלופופ ןכות תולעב ,ויתואצרה

 םירפס תכירעל ותעד ןתנ םגו םייוסמ עוצקמב םצמטצה אל

 וינפל םהירובח תא ודימעה םש יעודי םיררושמ .םינוש תועוצקמב
 .הכירעל םהירפס תא םינוש םירבחמו .דוקינה תניחבל

 ץרמב סנכנ םודארל ואוב םע דימ ."להא בשוי, היה אל תאז םע
 יוארה ומוקמ תא םהב ספתו ,תיתעונה תונקסעלו תירובצ הדובעל

 הב לעפו השארב דומעל רחבנ ,"יחרזמ,ב ותלועפ תישאר םע .ול

 ונקה תויבמופה ויתועפוה .היֶנשה םלועה תמחלמל דע טעמכ תופיצרב
 םיענה וסחיב ןייטצה .לוקש ,בשוחמ ,ןותמ היה ורובד .רקיו דובכ ול
 ותויה ףא לע .תינויצ-תירובצ הדובעל םיריעצ בריקו ,שיאו שיא לכל

 וישרודל חותפ ותיב היה ,וילע התסנרפ תגאדו הלודג החפשמב לפוטמ

 ,תירבעה הפשה דומלל .הרותל :םירועש ןוגראל ןמז אצמ דימתו

 .ברעב ברע ידמ םהב תוצרהלו תינויצה העונתה תודלותלו ך"נתל

 רמוא ולוכ -- תוחקפ תוקיפמה םיניעה ,םינפה תרדה .הרימתה ותמוק

 .בבר אלל ושובל ףא .דובכ

 תובר השע ,ולעננ ץראה ירעששכ ,הינשה םלועה תמחלמ ינפל
 היעב ןגראתנשכ .לארשי ץראל תולעל םייתדה םיריעצל רוזעל ידכ
 םימיב .שאר בשוי ןגסכ קינטולז ברה וב שמיש ,יצאנ"יטנאה דעוה
 ןיא קיטע עשידיי יד, :ירקיעה ורפס לע ותדובעב קוסע היה םהה
 דלונ ובש ,בושיה ךותב ומוקמ תא האר אוה ."םירפס ערעזדנוא
 שולש ול וחלשש ,הקירמאמ ויצירעמו וידידיל הנענ אלו ,ךנחתהו
 םליש ןילופ ידוהי לש םבורכ םלוא .ב"הראל הסינכ ירתיה םימעפ
 1943 םירופבו ,וייחב -- ןילופבש לודגה ידוהיה זכרמל וז ותבהא תא
 -- םדאה יאמט ידיב ,הצבולדישב ןימלעה תיבב ותשא םע דחי חצרנ
 .םיצאנה

 ץנירג לארשי

 רחוס ,קחצי םהרבא 'ר ויבאל דורגשיוב דלונ ,ריאמ ברה ,ויבא

 ןיבמוגמ ביל"הדוהיו קצולפמ יכדרמ"הנוי םינברה יחא ,ןיירוא"רבו

 הרותב הקומע העידי שכרו וירוגמ ריעב דמל ."יחרזמה,, ינקסעו ינברמ

 ותועינצב ןייטצה ;תונברל ךמסוהו ,תיללכ הלכשה תצקו תודהיבו

 'ף לש ויצלח"יאצוימ ,הקרוומ םידיסח תב השאל אשנ .ותוטשפבו

 תורטעמ ויתוהגהש רבחמו רקבמ בר ,(1799--1725) קיפ"ןילרב היעשי
 .ם"רהמו ט"יותה תחפשמל סחייתהו סישה יכרכ תא

 ,חלודגה ותזוחאב סאלב ידוהיה ריבגה ידידלע ברכ ןהכל ןמזוה

 בו'צאבולג הרייעב בר היה ןכ ירחאו ,"ידוהיה ץירפה, םשב ארקנש

 .ויעדוי לכ לע דבוכמו בוהא היהו .םודארל הכומסה

 םע םירשקב דמע ,םינברה ויחא םע דחי תונויצה ןויערמ עפשוה

 אל רוג רצחל ותקיז ."יחרזמ,, דסיימ ,הדילמ סנייר בקעידקחצי ברה

 וייח ימי לכ ."יחרזמה, תעונתלו סנייר ברהל ותצרעה לע ותריבעה

 םיבתכמ ירשקב דמע .תופסותה ילעבו תופסותה לע ףיקמ רובחב קסע

 דעו ,תונוש תואחסונ ןובלו רורבל עגונב םירקוחו םירפוסו םינבר םע

 םוקממ ולג ותשאו אוהו .האושה הצרפ לודגה ורפס תספדהל השעש
 בוט, ארק אוהו ונקז תא וחלג םיצאנה .ץינ'זוקל ועיגהש דע םוקמל

 והוחצרש וינעמל הכיחו ןיליפתו תילט שבל ,"הלא םייחמ תומה

 וידליו ותשא .ץינ'זוקב ןימלעה תיבב הרובקל עיגהל הכז .תויריב

 .לארשיב איהו הטלמנ תחא תב קר .םינשבכל וחלשנ

 ג .ש מ |

 : וירפפ (א

 ...ןעדיי עגולק ןופ רעטרעוו עטוג ,תומכח עשידיי ןופ ןֶאקיסקעל (1

 ,קינטולז והיעשי ברה :טריזיליטס ןוא ןעלעווק הפ-ילעב ןופ טלעמאזעג

 .םידומע 72 ,ט"פרת ,ד"שח ,שטיוועקיציאוו סופדב .אשראוו ,1 לייט

 ,ט"פרת ,"שידיידטלא, ,אשראוו ,עגאלפיוא עטשרע ,תושרד ענרעדַאמ (2

 לע רוא תוציפמה תוניינעמ תואצרהו תושרד ליכמ רפסה .םידומע 2

 .ונלש םיבוטה םימיה תגיגחל דוסיה חנוה ןהבש תוירוטסיהה תופוקתה

 -טרעווכיילג ,םירוביד עכילמיטסקלֶאפ עלא :רֶאלקלַאּפ םיבוטיםימי

 *נוא ףיוא ךיז ןעהיצעב סָאוו ,ןעטַָאדקענא ןוא תוצלה ,ןעציוו ,תומכח ,ךעל

 טלעמאזעג ,ץיוו ןעשידוי ןעגעוו גנולדנאהפַא'נא טימ ,םיבוטדםימי ערעז

 טלעמאזעג ,ץיוו ןעשידיי ןעגעוו גנולדנאהפַא'נא טימ ,םיבוטיםימי ערעז

 41930 ,ןאמכָאק .ש סופד ,אשראוו ,1 לייט ,ןעלעווק הפ"לעב ןופ ןעטסייממא
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 : וירקחמו וירמאמ (ב

 .פ"רת זומת ו"ט ,השראו ,"יחרזמה,, ןועובש ,דומלתה לש היגולונורכה 1

 .ד"פרת ןושחרמ 'ד ,"יחרזמה,, ?דומלתה ידגנתממ ינדה דדלא היה םאה 2

 "רותה, ;ד"פרת לולא 'כ ,ןודנול ,"םלועה, ,תוביח-ישאר העברא 3

 .א"צרת אברדאנעשוה ,זדול ,אכדכ ןוילג ,"הרונמ,, ;ד"פרת לולא "ו ,םילשורי

 רפס ,לארשי תרותל ףסאמ ,"םייחה רצוא, ,אסכימ יעבר השעמ 4

 .זיקדזטק םידומע ,ה"פרת ,ןושאר

 ,ו"פרת ,ינש רפס ,"םייחה רצוא,  ,דומלתה ירפסב תורעהו םישודיח 5

 .בי דומע

 .טל-הל םידומע ,ו"פרת ,םש ,דומלתה ירפסב תורעהו םישודיח .6

 ,םש ,תושרדמו אתפסות ימלשוריו ילבבידומלתב תוהגהו םירואיב 77

 .גייבי םידומע ,'ג הנש ,ןושחיירשת ,ז"פרת

 ,םלועה. ,(חהישמה םש -- יבר יבד אריווח) הקיתעה ונתורפסב )8

 .ה"פרת רדא זי ,ןודנול

 םאה (ב ,אנימגרות והיקזח היה ימ (א :ונלש הקיתעה הירוטסיהב 9

 האודצכ ןועמש יבר (ג ?רחואמ ןמזב שדחה אמוחנת שרדמ רבחתנ תמאב

 ,ח"רה תמאב ורביח תוירוה לע ח"רה שוריפ םאה (ד ,ילבבה ןועמש 'רו

 המו ן"בארה לש ונתוח היה ימ (ו ,י"שר שוריפ לש תורוקמה תודלותל (ה

 .ו"פרת ןושחרמ ב"י ,ןודנול ,"םלועה,, ,ומש היה

 ,"םלועה,, ,(יקסנליו השמ תרעהל ,אנימגרות והיקזח לע) הרעהל הרעה .0

 "פרת ןסינ 'ד ,ןודנול

 ץבוק םע דחוימ רפסל אובמ ךותמ םיעטק) םיחכשנ תורוקמ .1

 'ה ,ןודנול ,"םלועה, ,(ארקמב ןהיתורוקמ וחכשנש תודגא לש תואמגוד

 .ו"פרת בא ב"י ;ו"פרת בא-םחנמ

 שיריי ירפוס

 ,ילארשי תמכחל הפוצה.  ,דומלתה תנבהו דומלתה לש היגולונורכה .2

 .50748 םידומע ,ח"פרת ,טשפדוב

 ,(םדוקה רמאמל ךשמה) היגולונורכו הירוטסיה ונלצא םיבתוכ דציכ .3

 .323-319 םידומע ,ח"פרת ,טשפדוב ,"לארשי תמכחל הפוצה,

 םינואג לש םייתודלותו םייתוישיא םיטוטרש) םינואגה תפוקת ןמ .4

 ,ןואג םולש רש בר .ב ,אובמ .א :(םהיתודלות יבתוכ םהב ועטש םידחא

 .ט"פרת ןויס םילשורי ,ןוחרי ,"ברעמו חרזמ.

 ,םילשורי ,"ברעמו חרזמ, ,(יעדמדירוטסיה רקחמ) אתיצוצד ןתנ 'ר .5

 .2327225 םידומע ,ישימח ךרכ

 ,ןועובשדוד ?הרונמ,, ,(לארשי ימכח תודלות) ורפס תנוכתו ן"בארה .6

 .צ"רת באב 'ט ,זטדוט ןוילג ,זדול

 ןוילג ,זדול ,"הרונמ,, ,(תונליאל הנשח-שארל תונויער) ןליאה-"םעה .7

 .צ"ףת טכלב 16 יב

 רשה (ב ,הצנאשמ וא ץנאשמ רשה (א :"םירש., דועו "יצוקמ רשח, 8

 ג"י  ,ןודנול ,"םלועה, ,טשטשיינמ רשה (ד ,ןיניקמ רשה (ג ,ארביאמ

 .א"צרת ןסינ

 יד, ,(תידיא) 1 תוירוטסיה-ורפ תופוקתמ ןיליפב םידוהי םייח םאה .9

 .א"צרת רייא ז"כ 'ב ,א"צרת רייא 'כ (א :חשראו ,ןועובש ,"עמיטש עשידוי

 תורעהו םישודיח ,ס"שה לע יעדמה ירואבמ םיעטק ,היעשי טוקלי .0

 .320-310 םידומע ,א"צרת ,טשפדוב ,"לארשי תמכחל הפוצה,, ,הליגמ תכסמ לע

 ,םילשורי ."ךהה , ןוחריה ?ינבר וא יארק ינדה דדלא היה םאה .1

 .ה"צרת ,טבש

 .ה"צרת ןסינ ד"י ,ןודנול ,"םלועה,, ,ך"נתב ם"במרה תואיקבל תורעה .2

 זומתב ז"י ,"םלועה, ,(לצרה רודואית לש הנשה םויל) תונורכז .3

 .ג .ש .מ .ה"צרת

 ןייטשנלקניפ ואיל

 םלצה לצא החמתמכ .9"19087 תונשב הנושארה םעפב ויתרכ

 םע הרוחש הצלוח היה שובל אוה .רפוק והיתתמ תיבב רי[ 1

 רעונהו םילעופה תועונת יליעפ שבלתהל ויה םיליגרש יפכ ,רוזש טנבא

 התיה הלק החיש לכו רובידדריהמ ,רע היה ואיל .דמולהו דבועה

 ורזוע ,ודיבעמ םע חוכיול דימת ןכומ .החיתר דע חוכיול תכפוה

 .וינכש םעו

 םע .ןרטסקא תניחבל וננוכתהב .רפס ארוק היה הדובעל ךרדב

 דימתה םש ,ץליקל החפשמה הרבע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ

 רבכ .אקארק תטיסרבינואב היפוסוליפל טנדוטסכ לבקתנו וידומילב

 .תינלופב תוזחמ המכ רביחו תורפסב וחכ הסינ ץליקב

 הלועפ חתיפ םשו השראול רבע הנושארה םלועה תמחלמ םות םע

 הכלמ .םודאר תב השאל אשנ .שידיי תוברת הדשב הבר תיתורפס

 הב ותוהש תא לצינו ותדלוה דיעב רקבמ היה םיתעלו ,ןמניילק תיבמ
 .יתורפס וא יפוסוליפ אשונב האצרהל

 .םיישארה וירזועמ דחא תא ןייטשלקניפב אצמ יקצולירפ חנ
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 הבושח הדמע ספת שידיי תורפסב הלועמ רצויו ריהזמ םאונכ

 .השראוב םינוש תודסומב ותגלפמ תא גצייו "ייטראפ סקלַאפ,ב

 ותוליעפ לע .וכותב רוגסו ןקתש עשטנאי ויחא היה ואילל דוגינב

 טלמנ םינש רפסמ רובעכו ריביסל שוריגל 1907 תנשב ןודינ .ס.פ.פכ

 .תירבה תוצראב רוכבה ויחאל עיגהו

 .הכלמ ותשא םע דחי השראו תא ואי? בזע 1939 רבמטפסל 6"ב

 קסירבל עיגה .לגרב םכרד וכישמהו הלרפ עשוהיב שגפנ ךרדב

 .ךשוממ ןמז םילוח-תיבב בכש .הרובש ולגרו

 תירב לש תיאשחה הרטשמה) .ד.וו.ק.נ י"ע רצענ 1940 יאמל 30זב

 םוקמל הריישה העיגהשכ .היסור ןופצב חדינ םוקמל הלגוהו (תוצעומה

 :םישרוגמה ינזאב הנחמה דקפמ זירכה .םילוטלט לש םוי 22 ירחא

 םהמ ושעת .ורקעת םתא םתוא !םיצעה תא םתא םיאור ."ויחת הפ,

 וליא, :הקעז הצרפ הימודה ךותמ .םכליבשב םיפירצ ונבתו םישרק

 ואיל ."ישפנב"די חלוש יתייה ,תויחל ילע היהי הפש עדוי יתייה

 .הקעזה תא עימשהש אוה ןיטשלקניפ

 .םימי הששל אלכנ ובש ,ךושח קוניצב היה ןותנ העש רובעכ



 .שיא 12 דועו ותשא םע ןיטשלקניפ ורג זא ונבנש םירדחה דחאב
 אבוה תמדקומ הריקח ירחאו םישנא תצובק םע דחי רצענ ילויל 3זב

 אלכה תיבב אלכנו ,ימוק הקילבופרה לש הריבה ריע ,ראקוויטקיסל

 -יבשל הלומעתו היצולוברדרטנוקב רמולכ .58 ףיעסב םשאוה .יזכרמה

 .םיריסאה ברקב הת

 לכ וקספנ ןילאטס ןיבל יקסרוקיש לרנג ןיב הזוחה ךמס לע

 םיאצוי םירקמ םג ויה םלוא ,אלכה יתבמ ואצי םיריסאהו םיטפשמה

 םירחאו ןיטשלקניפ ,רוש השמ 'פורפ ,ןיטשרמוז לימא ר"דכ ,ללכה ןמ

 היהיש םיצור ונחנא, :ותשאל שוריפב רמא עבותה .וררחוש אלש

 .היה ךכו ."דימ ותוא ליעפנ ךרטצנש הרקמבו ,ודגנ ןיד קספ ונידיב

 רחא קרו ,זוכיר הנחמ תונש 7"ל ןידדקספ ודגנ איצוהש ,טפשמ ךרענ

 .ררחוש ךכ

 רזועכ הדעסמב הדובע לביק ,ראקוויטקיסב ראשנ ןיטשלקניפ
 .תונובשח להנמל

 יניתנ לכ םע דחי 1944 ינויב רבעוה ,ןופצב ותוהש תונש ירחא

 דובשח תלהנהב הרשמ לביק םש םג .ןוסרח ריעל ,הניארקואל ,ןילופ

 תא בתכ ,ןוסרחב ,םשו תימוקמה הירפסב ונמז בור תא הליב ,תונ

 ."ןילופ תרגא,, ורפס

 םע הבקסומב ןילופ ידוהיל יזכרמה דעוה הנש התואב דסונשכ

 שאר בשוי ןגס דיקפתל ןיטשלקניפ ארקנ ,שארב ,ןיטשרמוז לימא רד

 ר"ד ,קרמ לרב םע דחי ,אוהו הכקסומל אצי 1945 תלחתהב .דעוה

 .דעוה ינינע תא ולהינ הקסנימק הדיאו דרפס דוד

 תירבב ואצמנש ןילופ ידוהי לש סרגנוק ךרענ 1945 רבמבונב

 םאונה םג היה אוהו ןיטשלקניפ .ל היה סרגנוקה שאר בשוי .תוצעומה

 'פורפ ,הבקסומב ינלופה רירגשה ףתתשה סרגנוקב ,בגא .יזכרמה

 רווקצוס .א .ןמלמ ,וקרוב השמ ,ןיק'צורוס ברה ,יקסבשטס השמ ,הבאאר

 .םירחאו

 ,זדולל םשמו השראול ריואה ךרדב ןייטשלקניפ אצי 1946 ראוניב

 ותדובע דעב .םירפוסה דוגא שארב דמעוהו ,זא ידוחהיה זכרמל
 תיצחמב .תונייטצה-תוא תינלופה הלשממה ול הקינעה תירוביצה

 העיגה המ"ןמז רובעכ .ראשנ םשו תירבה תוצראל תחלשמב אצי 6

 "ורפסה ותדובעב ךישמה .סנרפתה ישוקב .וילא זיראפ ךרד ותשא םג

 התואבו הלח ,.תואצרה תרושב הנידמה יבחרל אצי 1950"ב .תית
 יקיס .מו .ם.ש .רטפנ הנש

 תרוצב קנע ןינב ערתשה .הקזדורג קניר ,הקסנייוור בוחר ךרואל

 תוחפשמל ךייש היה תיבה .תילותקה היסנכב וידדצ ינשמ לבגש ,ןבלמ

 -וגתהש תוברה תוחפשמה ןיב .תוסינכ שולש ולו יקסבולדישו גרבצנימ

 ןכוס ןושארה ,ץיבומרבאו ןייטשלקניפ תוחפשמ וטלב הזה תיבב ורר

 תוחפשמה יתשב .תונבל רפס תיב להנמ -- ינשהו רכוסל תשורח תיב

 תיבמ התיה ןייטשלקניפ ואיל לש ומא .תוהמאה םינינעה תא ועבק

 ןבה .החורב הידלי תא הכניחו ,זע יפוא תלעב ,תלכשמ ,ץיבוקרבמצ

 ,עשטבאי ,ינשה ןבה .תירבה תוצראב בשיתהו האופרב םלתשה לודגה

 ולביקש תוחאו ןב דוע ויה .ריביסל שרוגו ינכפהמה םרזה םע ףחסנ

 ריא.ה תא שרי עשטבייל וא ,ואיל םהבש ריעצהו ,תיעוצקמ הלכשה

 תיב ותואב ונדלונ .אמא לש תינלופה תוברתה תאו אבא לש "טייקשיד

 ןויכמו .1905 תכפהמ םרז םע ונפחסנ 10--11 ליגבו ,דחי ונכנחתהו

 העיל ונתוא וחקל אל ץיבומרבאו ןיטשלקניפ לש םילודגה םינבהש

 .הריעצ רעונ תדוגא דסייל ונמצעב ונטלחה ,תויאשחה תופסאל רוטפאק

 דנוב ,.ס.פ.פ רקיעב ויה ידוהיה בוחרב תוטלושה תועונתהש יפ לע ףא

 ,"ןויצ ילעופ, םשב הדוגא ונדסי ,תיאמצע ךרדב תכלל ונטלחה ..ס.סדו

 אלא הפיקה אל הדוגאה .ןויצל ההימכב ילעופה דוסיה תא הגזימש

 תיבב זכרתהל ונלחתה רתוי רחואמ .םיכומס םיתבמ תורענו םירענ המכ

 ,היה םירבדמה שאר .ןמזה יאשונב םיחכוותמו ץיבומרבא לש ורפס

 לש ויתונב רתויב תוליעפה ויה תונבה ןיבמ .ןיטשלקניפ ואיל ,ןבומכ
 תויעב רוריבל ינויער גוחל התיה הצובקה .הלאסו השטנורב ,ןמיינ ןתנ

 .תויתורבחו תויתורפס ,תוינידמ

 ןייטשלקניפ תחפשמ הרבע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 העונתל ינאו תורפס ינינעל רסמתה ואיל .וניכרד ודרפנ זאמו ,ץליקל

 לע םיבירי ינשכ ונשגפנשכ ,יליבשב הלודג הבזכא התיהו .תינויצה

 לש תוריחב תפסא התיה .ןושארה ינלופה םייסל תוריחבה תפסא תמב

 ,ןייטשלקניפ ואילו יקצולירפ חנ ועיפוה הבש ,"ייטראפ סקלָאפ,

 תא דואמ הבישחה תינויצה תורדתסההו ,הכאלמה ילעבל תדעוימ

 םימאונ ינש םע דדומתהל ילרוגב לפנ .םינויצה גיצנ לש ותעפוה

 לע ואבצ םינומהו ,תלמשוחמ התיה םלואב הריוואה .הלא םיסונמ
 ןיכס .בצק המבה לע ץפק ימואנ יתחתפ ךא .םלואה תונולחו תותלד

 המק .העיגפמ יתלצינ ,ינריתסהש ןייטשלקניפ ואילל תודות קרו ,ודיב

 תרגתב וליחתה הכאלמה ילעב ךותב וצצורתהש תונחמה ינשו ,המוהמ

 ותוכזב יכ ,ואיל ינפל ראפתה תרחמל .הפסאה רוזיפל המרגש ,םידי

 .תווממ יתלצינ

 ונמדזנ ,תופוכת תוריחב לש הריווא הככשו השראול יתרבעשכ

 לע םלוא ,תוינידמ תולאשב ןנעגנ אל .הבורק תונכש לגרל דחי בוש

 תונויצל לוכיבכ ינחלסהו יתודידיה געלה דימת ךוסנ היה ויתפש

 יתילעשכ םג .הגציי אוהש "ייטראפ סקלַאפ,,ל דוגינב ,"תיתיבה לעב,,ה

 "םזילאנויצר,ה .הדירפה תעשב ינצקועה סחיה ונממ םלענ אל ץראל

 קמועבש יפ לע ףאו שגרבש םירבדל בויחב סחייתהל ול השריה אל ולש

 שריש ותונשקע ירה .ותודלימ שרשומ ןויצל טנמיטנסה היה ותמשנ

 ינויערה ומלוע לכשכ וליפא וכרד תא בשחל ול החינה אל ,ומאמ

 .רלטיה יפגמ תחת טטומתה

 .ץראב ישעמו ילע לאש ,יקסבשטס השמל ץראל חלשש בתכמב

 ןורחאה הילעה לגש ,אוה הרקמ ךא .ותומ ינפל םישדח המכ הז היה

 אוה .םייחב ותועט לע ודימעהל ידכב ,ץראל ותוא איכה אל ןילופמ

 םיקקזנ םהמ םיטעמ קרש ,םידוהי םינוילימ לש ריעב .קרוידוינב תמ
 .שידיי תורפסל

 רסיג דוד השמ

 קצויו טרח היה ויבא .םילמע תחפשמל םודארב 1893"ב דלו [
 .ותדובעב ויבאל רזוע היה דוד השמ .ריעב ועוצקמב דיחי ,תשוחנ

 .םהב דמע םולחו בצע .םיקחרמל תואושנ ויה ויניע םלוא

 הכשמ אל ,םודארב ןויצ ילעופ תעונתב ליעפ היחש יפ לע ףא
 אל הרישב ולש םינושארה ויתונויסנ םג .תיתגלפמה הדובעה ותוא
 םיריעצה םירפוסה תרובחל רבחתהו השראול רבע אוהו ,ותוא וקפיס
 אוה .םהב סותפו תומימת ,םיגונע ויריש .ינחור ןעשמ שקיב םהס
 | .רורדל םיפאושה םילמעה ריש תא רש

 ול הכרע ,הקירמא םורדל וכרדב השראו תא ובזע ינפל 1924-ב
 .הדירפ ףשנ (םיריעצה םירפוסה תרובח) "הרטסאילח,/ה

 קצויכ ויבאמ שריש עוצקמב דובעל ליחתה סריא"סונאובל אבשכ
 הרומכ לבקתנ אוה .םינומהל וכרד תא אצמ הרהמ דע םלוא ,תשוחנ
 רתיב רסמתה ילכלכה ובצמ רופש םעו .םיידוהיה םייממעה רפסה יתבב
 | .הרישל תאש

 -אלבו תומאופ ,("ךעלרעייפ ןוא ךעלעמאלפ,,) םידלי יריש בתכ
 :ויבא לע בתוכ אוה וירישמ דחאב וכו תוד =

 רעסילש ןעגניר א ךֶאנ זיא רע,

 .תורוד עגנאל ןופ טייק רעד ןיא

 רעסיגנעשעמ .חספ עטאט

 = .תורונמ-ןופ רעלייה ףושיכ
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 : הקבר ומא לעו

 ןע'מי רעביא טייוו .טייוו.

 ןענאהרעפ טָאטש א זיא

 עטייוו וד .טָאטש א ,טָאטש

 ."ןעמאמ ןיימ ןופ רימ לייצרעד

 עניימ רעדיל ,ךייא טגארט,

 ןע'מי .עטייוו רעביא

 רבק א ףיוא ריא טפערט

 ."ןעמאמ ןיימ טסירג ,ןסירג

 קבאמה .קבאמה ימי םימיה .וייחב הנפמ ןמתסנ ילישטל ואוב םע

 ימימ םיינויצה םיטנמיטנסה וררועתנ ושפנבו לארשי תנידמ תמקה לע

 .ותמשנ קמוע דע ותוא ועזעז ותחפשמ ןדבאו האושה .וירוענ

 ןוחריה תכירעב ףתתשהו "קיפיסאפ, ןוחריה תא ךרע ילישטב

 להנמכ ותדובע לע ומויק רקיע .לטיו חנ םע דחי ,"עקירעמא דיל,

 חמצש שדחה ידוהיה רודה לע ויריש תא רביח אוה ןאכ .סופד תיב

 ומב תוארל הכז אל ומצע אוה יכ םאו ,בגנה תוברעבו קמעה תוציבב

 וינבו ותיער ירה ,לארשי תמדא לע המואה תושדחתה תא ויניע
 .רש ויתוציב שוביי לעש קמעב ובשייתהו וייח םולח תא ומישגה

 םיקהו ,ותדלוה ריע לש יווהל יוטיב ןתנ םודאר לע וירישב

 ןיאש ,למעהו ןמאה תונוכת תא וכותב גזימש חספ ויבאל היח הבצמ

 .ולש תבשה תורונמ תא שוכריש ימ

 /ןבעל א ןופ גנאזעג סָאד, ,רסיג דוד השמ לש ורפסל אובמכ

 יבלשו וייח ךרד לש האלמ הכרעה גרעבזיב סחנפ ודידיו ורבח איבמ

 .ילישטבו הניטנגראב ותריצי

 תא רדיסו ןיקתה ןכל םדוק .1952 לירפאב 19"ב חותינ רחא תמ

 ."ןבעל א ןופ גנאזעג סָאד, םשב ויריש ץבוקל ולש דיה"יבתכ לכ

 רסיגש ,ילישטב ןילופ ידוהי תודחאתה .סופדב ותוארל קיפסה אל םלוא

 תא אלימש ."טעטימָאק ךוב רעסיג,, דחוימ דעו הנגריא הידסיממ היה

 .ותומל הנש תאלמב רפסה תא איצוהו חונמה לש ותאווצ

 םלועה לש ךויחה
 רסיג דוד השמ יבא רכזל

 אל ןיידע ינאו םינש ורבע רבכ .רהרהמו רדחה ילתוכ ןיב בשוי יננ

 רפרפמ םלענ לצ םג הנופ םשל -- הנפאש ןאל .לרוגה םע ה

 .לילו םמוי

 .תודבכב םשונ ומכ ,לצה םג בשוי יבשויב

 ינאו -- תבבלנה ותרישב אוה .ישפנל ונורכז זוע רתיב דמצנ ןמזה םע

 .ומשגתנ םרטש תומולח ילוכ

 ונא דוע תועש ינפל .רבעה תונורכזב ילא אוה רושק רתוי קזח לבא

 רתויב תימיטניאה החישהש ,ינמוד .םידרפנ יתלב ונא ,וניניב םיחהושמ

 הרצקה החישה .םלועה ינפ לע העיסנמ יבושב התיה .,םעפ יא ונחחושש

 וקיפה וינפ .וילע הבוהאה ותסרוכב בשי אוה .רתויב הקומעה לבא רתויב

 עגרה תמועל ספאכ םלועה רשוא לכו תיבב שדחמ הסנכתנ החפשמה .תחנ

 ינאש ,רמא ילע .ונכרבל ליחתה אוה יוינב תא ךריבש העשב בקעיכ .הזה

 היה ?ליבשב לבא ?ךויח קר אשונ ינא יתמיאמ .דודיעו הוולש לש ךויח אשונ

 ונממ יתשקיב תומולחו תיבהלתה אלמ שיא לככו .םדא ייח ,םייח -- ךויחה

 היה וליבשב םלוא .תודיתע הנובה םדא תומלוהה תווקתב הרישע הכרב

 .תודיתע הנובה דוסי ךויחה

 היה אוה .והוריכהש םישנאה ראש יניעב רשאמ הנוש היה אוה וניניעב

 ול תפכיא היהש ילב ,וכותב רוגס ךלהמ היה תובוחרב .וינעו םימת שיא

 ינל ורפיס .הכילה ךות םרביחש םיזורח ףרצמו ךלהמ היה .וביבס שחרותמה

 לע םג .תכתמ לעופ לש השק הדובעב ומחל חיוורמ היה םהבש םינמזה לע

 היהשמ רתוי הדובע רסוחמ היה ןכלו .םיריש רבחמו םלוח היה הנוכמה די

  אוה תרחא ץראל ונרגהשכ .יתייה דלי יכ .ויתרכה אל וז הפוקתב .דבוע

 תואיצמה ןמ חרוב היה םימעפש יפילעיףא ,הסנרפ ינינעל תוניצר רתי הליג

 םירזוחה ותב וא ונבב ןיחבמ היה אל םיתע .הריציה םלועל רוזחל ידכ

 יתיצר ינא םג יכ ,ותלוגס לע וב יתאנקש יפילעיףא יתקחצ .רפסה-תיבמ

 ,םישדח תומלוע לעו תודיתע לע םימימת םימי םולחלו המינפ יכותב תויחל

 לכל ןיזאה ,וב עגופ היה לודגכ ןטק ןינע לכ תאז םעו .יתייה שלח לבא

 ושדקוה וירישו ,ודמעממ החירב לע םלח אל לעופ ותויהב .וכרדכ ביגהו רבד

 ופפוטצהש םיללמואה לע רש היה רגהמ ותויהבו .למעה שיא לש ויתויעבל

 עבטה .שונא ייחב לבסו החמש לש עגר לכ לע רש היהו .תוינאה ינסחמב

 וירופס ידי לע ונינפל שדחתמ היה ,רה לכ ,ץע לכ .,ויניעב ףקתשה ומכ

 ונרכה ךכו .לעופ ידלי לש ינועה תפוקת התיה יז .ךכ לע ונייח ונאו .וירישו

 .ונינפל חתפ אוהש בנשאה ךרד ,םלועה תא

 ,ונאו ,ונליבשב םג בחרתנ םלועה ,תוצרא ינפ לע ןושארה ועסמל אצישכ

 ונדמל .עודמו המל לע בושחל ילב הלא םימשר םימשונ ונייה ,םימימת םידלי

 .ונילגרל תחתמ שרפש ליבשב ונכשמה דימת .שדחה ףונהו םידנאה תא ריכהל

 .וניתומולחל בהז ליבשכ הארנש ,טושפ ליבש

 שבוכה םימשמ חילשכ היה הארנ ךא .באל ןב לש סחיב יתבגה זא דע

 אוחש ,תרחא תואר תדוקנמ ,ריכהל ונדמל טאל טאל לבא .םישנאו תוצרא

 יגוח ונל ויה אל רבכ .ףרה אלל תושק תומחלמ םימחולה םישנאה םע הנמנ

 רבדמב דדוב ומצע אצמ אוה .םדדועלו עיגהל לוכי היה םהילא םילעופה

 שידקה הז לעפמל .הרופ הונ םירחא ליבשבו וליבשב תונבל ליחתהו ,יתוברת

 היה ומחל ןעמל םגש ,וללה םינשה ויה תושק .ןינבלו המחלמל .ויצמאמ לכ

 היה הז תמועל לבא ,וחמ ףרוח ליעמ יתעדי אל תובר םינש .םוחלל וילע

 םלועהמ םיאב ויהש ,םידבכנ םיחרואב םעפב םעפכ רשעתמ עונצה ונתיב

 .הטושפ הדועסל וא תיתורפס הביסמל ,םיער תשיגפל ,ונלצא םיבכעתמו בחרה

 .וגתוברת ילודגמ דחא וב תוארל יתחמשו אבא לש ותמוק רועיש המ יתדמל זא

 תוברתה קיז תא םייקל ידכ םיבר הכ םיצמאמ עיקשמ היה אל רחא םדא

 .םידדובמ ,ונרג הבש תחדינה הקוחרה הלוגב תידוהיה

 אלה .ושחרתהש תוערואמה ןמ םלעתה אל קבאמב ותונשקע ףא לע לבא

 .ךרדב רשא םידוהיה תנידמ לע ,האושה לע םיריש בותכל ליחתה

 .ןברוחה לע עדונ רשאכ ,המחלמה ירחא הז היה .הכוב ויתיאר םעפ קר

 ונל עדונשכו .תוער ירשבמ םיבתכמ םגו ,וניריכמ ידירשמ תועידי ועיגה

 הז עגרב .דליכ הכוב אבא תא יתיאר ,ונתחפשמ לש רמה הלרוג לע שוריפב

 םלועל רושק ןיידע היה אוה .וטטומתנ ומלועו וייח תודוסי לכש תעדל יתחכונ

 לכהו וילעש ,םודארב ותיב סרהנשכ .תובר םינש ינפל ובזעש תורמל הז

 ומצע שיגרה אוהו רשק ילבח ולצא םג וערקנ ,רפסל היה בהוא וביבסמש

 ..םרזה םע החושכ

 היה השק .ונכרדל ונינפ ונא .החפשמה ךותב קבאמה ליחתה וז הפוקתב

 .תונבל ףאשש ןינבה תא םיבזועו וקבאמ םיכישממ ונא ןיאש ,םילשהל ול

 ןוויכב ונפ ויתומולח .תרחא הניגנב החתפ ותרישו םייחה שגר וב ררועתה זא

 ראתל עדי ררושמכ ,הקוחר ץרא לש עבטל ,עבטל שדחמ רש אוה .שדחו רחא

 .האר םרטש רבדה תא ונוימדב

 ךויחה אשונכ יתוא ךריבש םימיה םתואב הז היה .ךויחל זא רזח אוה

 הרתונ אל תעכ .ירמגל תרחא הכרב ונממ זא יתשרד ינאו .טקשו הוולש לש

 תא ומע חקל ונתוא בזע אוהשכו .יל רסמש ךויחה תא תאשל אלא הרירב יל

 ..הפלח םרטש תובצעב יתראשנ ינאו .ףתושמה ךויחבש יגיגחה קלחה

 ירומ
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 ךאלמ בייל
 בזענ ,ומאמ םתיתנ 10 ןבכ .1894 תנשב ,םודאר זוחמ ,ןילווזב דלו

 לש היבא תיבב ךנחתנו ,הינש השא םע ויאושינ רחאל ויבא ידידלע

 ג'י ליגבו שרדמה תיבבו רדחב דמל םייתנשכ .םיובננט לשרה 'ר ,ומא

 תונותעה תעפשהב .'וכו םיעבצ ,םיפוא לצא הילושכ דבעו השראול רבע

 תויללכ תועידי שכרו ,שידיי דומלל ליחתה ,ידוהיה ןורטאיתהו תידוהיה
 .ומצע תוחכב

 -ייעבו ריעב תואצרה ךרע .םודארב בשי 1922 דע 1914 תלחתהמ
 ."טאלבנכַאוו רעמָאדאר,, יכרועו ידסייממ .הביבסה תור

 הדלבה תא גרבמונ לש "טאלבגאט רעוואשראוו,ב םסריפ 1915דב

 תודגא ,תומאופ .תודלב תועיבקב םסריפ זאמו ,"יירד, םשב הנושארה
 -אדאר, לש ךרוע היה 1921 תנשב .ןילופב תידוהיה תונותעב םירופסו
 הלועפ חתיפ ןאכ .הניטנגראל רגיה הנש רובעכו ,"טאלבנעכָאוו רעמ
 ,הקירמא םורדב תידיאה תונותעב ףתתשה :הפנע תיתוברתו תיתורפס
 תמקהב עייס ,דועו יאווגורוא ,ליזרבב רקיב ,"עסערפ יד,ב דוחיב
 ןוחריה תא ןאמרעזאלג םע דחי ךרע 1923 תנשמ .'וכו םיסרוק ,תוירפס
 םעטמ אציש יתורפסה ףסאמה תאו ,"ןיילק ןוא סיורג ראפ, רייוצמה
 .הניטנגראב ןילופ ידוהי תודחאתה

 המרד -- "לאפפא,, היגולירטה ןושאר םוקמ תספות ויתוריצי ןיב
 המרדהו "הניסור,, המיאופה ,יאשראוה ןותחתה םלועה לש תיטסילרוטנ
 לע הדגאה תא דביע ןכ .סרייא סונאובב תשובה"יתב לע "סוגרעביא.
 םירופיסו םיריש ,םירמאמ ,תויזנצר םסריפ .המארדל רימדולמ הלותבה
 .הניטנגראב םידוהיה ייחמ

 ץבוק .המאופ ,"ןילופ ןיא. -- ןילופב רואל ואציש וירפס ןיב
 .דועו "הפוח עטיוט יד, ,"לֶאמא לאמא, תודלב

 תא ןייצל יאדכ ידוהיה ןורטאיתה ליבשב רביחש תוזחמהמ
 וז הגצהב ,בגא ."רעטאעט גנוי,ב הבר החלצהב הלעוהש "יפיסיסימ.
 ךאלמ לש ותמזיב .םידיקפת ינשב םודארמ סקַאו יאמש םג ףתתשה
 ירעטאעט גנוי -- עניב עשידיי, םשב ידוהי ןורטאית הניטנגראב דסונ
 .'דיומ רערימדול יד, ולש המארדה הנושארה םעפב הגצוה ובש
 .ץראב רקיב

 .רואל םאיצוהל קיפסה אלש םיבר די יבתכ חינה

 ןמיירטע לרב הירידי

 ויבאכ .זילטא לעב ויבאל ,םודאר דיל וועדאג רפכב 1892"ב דלו 1

 תאז םע .וזילטאב הריכמו הטיחשל תומהב תונקל םידידיל עסנ

 אוה .תורפסל ןותנ וימי לכו -- בצק וימי לכ .הרישלו תורפסל ךשמנ

 אלל ותוריסמו ותבהא םלוא ,הלועמ יתורפס ןורשכב ןחינ אל םנמא

 היה דימת ,דיריב וא זילטאב .ומיהדהו ואילפה תידוהיה תורפסל לובג
 -בטמה תיבל ךרדבו ."רעטעלב עשירארעטיל, ןוילג וסיכ ךותמ ץיצמ
 ץבוקב ץיצהל ידכב המדאה לע ערתשמ ,ץעל המהב רשוק םייח
 .יתורפס

 ,עשראו) "ןעדייל טסברעה, :םיריש יצבק ינש םסריפ ןמיירטש |
 יתורפסה ןוחריה תא ךרע ןכ .(1920 ,םֶאדאר) "ןעמאלפ יד ןיא- ,(4
 ייחמ םירופיס המכ םסריפ ובש ,(192677 םִאדאר) "ןעטניוו עיינ.
 .םיבצקה

 ןבָאה, ,1938 תנשב "ןבעל רעצלעק רעמַאדאר,ב וירישמ דחאב
 תלבומ הרפ לש הלרוג תא הכבמ אוה ,"ןעבלאווש יד ךיז טנייוועצ
 | :הטיחשל

 ןבלאווש יד ךיז טנייוועצ ןבָאה סע, |

 ןעניפש יד גירעיורט יוזא ןעקוק'ס

 ןעניפש יד גירעיורט יוזא ןעקוק'ס
 .ןעניפעג ךיז טרָא ןייק ןענעק ןוא

 ןטינשעגנייא ןגָאוו ןפיוא יז טָאה'ר זא...

 ןטילב ןביוהעגנָא ןעזיור ןבָאה
 ןגרַאברעפ םינפ'ס טָאה הנבל

 ."ןגרַאמ זיב טגָאלקעג טָאה יוט ןוא

 ידוהיה ןוכמה לש ןויכראב וראשנ סופדב ואצי אלש ויריש
 .םודאר וטיגב הפסינ ומצע אוה .השראוב ירוטסיהה

 הלרפ עשוהי

 םע האובתב ורחסמ תא להינ רזייל ויבא .1888 תנשב םודארב דלו

 .ינלופה רפכל ותביח תא עשוהי שרי ונממו .םיכומסה םירפכה ..4

 תונחב רזועכ החפשמה תסנרפב עייסל ץלאנו ,רדחב דמל ב"י ליג דע

 -מהל תורשפאה ול הנתינ ומא יצמאמל תודות .הכאלמ"תיבב הילושכו

 דבעו השראול רבע 1905-ב .תיסורה היסנמיגב ןרטסכאכ וידומל ךיש

 השע םינושארה םייתורפסה ויתונויסנ תא .קנבב דיקפכ םינשה לכ

 תוריצי םוגרתבו תימואלה היחתה לע םיריש תביתכב .ז"ט ןב ותויהב

 ,שידיי תורפס תא בורקמ ריכה ךכ רחא .תיסורל םיידוהי םירפוס לש

 חנ לש ונותעב 1908 תנשב עיפוה "תבש,, רויצה וירוכב ירפו
 ."טסייג רעיינ רעד, יקצולירפ

 הרוש רצויו תידוהיה הקיטסירטלבה ימשב הלרפ הלוע זאמ

 לש םייטנמור םירואית םהבו ,םינמורו תולבונ ,תוציקס לש הכורא

 ךלה .ןותחתה םלועה ייחו םעה"יטושפ לש ,תינלופ-תידוהיה הרייעה

 תורפסב םזילרוטנדואינה חורב ותביתכ .גרבנסייוו שא םולש יכרדב

 םעטמ סרפב הכז "יורפ עכילטנערַא א,וו "ןרעפיצ,, וירופס דעב .שידיי

 אבש .יטוראה ביטומה ותריציב ספות בושח םוקמ ."גָאט רעד, ןותעה

 ותשאל שדקוה ןמורה .ותריצי בטיממ ,"לרימ,, ןמורב דחוימב ויוטיב לע

 זופ דנאל ןיא. םסריפ ןכ .1926 תנשב תעדל המצע תא הדביאש הרש
 ,תולבונ ץבוק -- "ןוז רעד רעטנוא.  ,הזורפב המאופ ,"לעסכייוו רעד

 וירוענ ימיו ותודלי תא ראית ובש ןמור -- "רָאי ץנאג א ןופ ןעדיי.,

 םגרות "לרימ, ןמורה .דועו תולבונ -- "דניז, ,םודאר ותדלוה דיעב
 | .ןמלדניא .מ .י ידיב "הוח תב, םשב תירבעל

 .השראו וטיגב הפסנ ."טנעמַָאמ. ןותעה לש םיעובקה ויפתתשממ

 (1930-1876) ןמלגילפ יכדרמ םייח

 (םודאר ךלפ) בו'צאבולג דיל ינלופ רפכב הדמע ותשיר

 יחלו חמצל .עבטל ותבהאב ,וייח לכל ומתוח וב עבט רב 17
 .ותמדאלו המדאה דבועל

 רויצל תונורשכ לעב ,לארשי תבהא גופס ,תרוסמ רמוש באל ןב

 ינפלש ריקה תא ,ונמזב ישמה יכרבא לכ ךרדכ .היה טשקמ ,ףולגו

 תוזוזמה תופיטע תאו "יתיוש,ה תא ורייצב ,תסנכה תיבב "דומע,ה
 .תויראו םירשנ ,םיבורכב

 ,השאל רבונאכוק לדיי לש ותב ,לחר תא ואשנב ,1895 תנשב

 .וימי ףוס דע ראשנ הב ,םודארב רוגל רבע

 לע ,והוברקו והובביח ,ריעה יליכשמ רהמ והוריכה םודארב

 תינלופה ,תיסורה תופשב ,תיסלקה תורפסב ,הרותה סדרפב ותואיקב

 ותשיג לע .ותורפסו שידייו תירבעב הפיה ותטילש לע ,תינמרגהו

 אוהיו ,ויגיגה תא ריעב בוטה רעונה זא קימעה הב ,הרישל תדחוימה

 ריש ירבד בתכ םגו הביבסבו הרבחב םיריעצה יבוט םע הנמנ

 תא דואמ בישחה .בבל רבו ןירואזרב .תינלופו שידיי ,תירבעב הזורפו

 ,שפנו בלב ינויצ ,ותעשב "רימזה. ידסימ ןיב היה ,תספדנה הלמה

 תצובקב ,תישילשה הילעה ינושאר ןיבו ,המשגהו הילעל וינב תא ךניח

 רימת םלע ,בוטו ריעצ רוחב ,ריאמ ונב אצמנ ,תמסרופמה 105"ה

 וימעפ םשו 19197ב ושארל רשואמה ויבא תכרב םע הלועה ,דמחנו
 .הלילגה
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 1921דב הלח ,רגינג תעכ ,'ג הינגד ידסיימו ינושארמ היהש ,הז ןב

 ,ול .ןודרוג .ד .א לש רבקה דיל בצחנ ורבק .םש רבקנו תמ ,הינגדב
 ,םיאנומשחה ימימ ולש לודגה ןמורה תא ןמלגילפ .מ .ח שידקה הז ןבל

 דוהב 1925 תנשב רואל אציו -- "ןדלעה, םשב שידייב בתכנש

 לשיפ 'ר לש ונב ,השראוב רקוצ עשוהי לש "שידיידטלא, םירפס תאצ

 .ןמלגילפ .מ .ח לש בוטה ורבחו ,םודארמ ל"ז ב"וש

 -גירבל סייגתנ ,ץובק רבח היה .לאיחי ינש ןב הלע רתוי רחואמ

 .הפיחב רג תעכ ,הד

 תא ול ןתנ .םדוביעו םיצע תעידג לע חוקפב ,ןילופ תורעיב וקוסיע

 ותביתכ שטלל ,םלוע ןוקתו תוברת ינינעב בושח קימעהל תורשפאה

 .םלועמו זאמ ונמע ימי ירבדב דחוימב ויתועידי ביחרהלו

 ונקנ ןילופ תורעי לש םירצומה :ןמז ותואמ יניפאו ןינעמ טרפ

 ,וללה תורבחה יגיצנמ הנהו תולודג תוימואלניב תורבח ידי לע זא

 תוטרופמו תוקיודמ תופמל וקקזנ ,הרוחסה תא ןוחבל תורעיל םאובב

 רצווהל תדמועה ,תרצותה לש םינושה םיגוסהו תוכיאה ,תומכה לע

 ןיידע ויה אל ךכל םיחמומ םיסדנהמ .םיצעה יפלא תואמו תובבר ךותמ

 זא ארקנש יפכ .(רעביירש"דלאוו) "רעי בתכ.. הרואכל ,אוהו ,ןילופב

 היציאוטניא ךותמ ןיכהו המישמה תא ומצע לע חקל ,לכ יפב וקוסיע

 םינוקה ידי לע הנחבנ הפמה .ריק לש לדוגב תאזכ הפמ בר ןורשכו

 .הרשוא התותימאו

 רורחש ירחאלש תונושארה תוילפיצינומה תוריחבב .1919 תנשב

 תצעומ רבחל ןויצ ילעופ תמישר םעטמ ןמלגילפ .מ .ח רחבנ ,ןילופ

 וחתפל ורחש םינשה ןתואב .הלש היצנדקה ףוס דע ןהיכ םש ,ריעה

 ררוגתה םש .הצינילג םילעופה רברפ ישנא ,הביבסה יבשותמ םיבר

 .םתקוצמ תלקהל ותנבהו ותלוכי בטימב השע אוהו ,טעמכ ויתונש לכ

 ונדיבו .ןוימטל ודרי וטע ירפמ םירבדה בורש לע רעטצהל שי

 .ופאמל *ןויצ תבהא,, לש וגוסמ רפס ,"ןדלעה, ל"נה ןמורה קר אצמנ

 רקוצ הדוהי

 ןמלוו בייל הדוהי
 םדא היה ,םכח דימלת ןב ,םכח דימלת ,ןמלוו בייל הדוהי יב

 םללכבו לכה לע ץרענו בוהא .ויתוכילה םעונב ןייטצהו עונצ

 איה ,םודאר תב השאל אשנש רחאל בשי םתציחמבש ,םודאר ישנא

 .רקוצ םנוב ב"ושה לש ותב ,האל

 ישנאל דעו תיב םתיב היה ,השראול רוגל ורבע ירוהש רחאל

 .רובצ ינקסעו חור

 תבותכה תא ועדי םודאר ינבמ םיברו םיחרוא סינכמ היה יבא

 תיבו הניל םוקמ ואצמ דימת ."45 יקפילובונ.. ךכ רחאו "24 יקפילובונ.

 םירפוסה םש ושע תולילו םימי .תודידיו תומימח ,ךרוצה תעשב חותפ

 השמ ,ןוסלנצכ קחצי .ןרוהניא דוד ,(יותס) יקסבטס השמ ,ןהכרב .מ

 תינקחשה ותשאו ןהכ רזל ריד ,ותשאו ץיבולגס .ז .ןמינ .מ .י ,ןוזרדורב

 "טנעמַאמ. לש וכרוע ,יקצולירפ יבצ םע יקצולירפ תחפשמ ,הנשוש

 םיאבה רובצה ינקסע ןיב .םירחאו רופצ ןב ר"ד ,הנזיצק .א ,שארב

 ,רקפ .מ ר"ד .זפרה עטנ .קצנירפש ףסוי ויה השראוב ןמלוו תיבל

 .דועו יקסבשילדופ .א

 ,םדאה תא ברקמ הזה תיבה היה קרוי"ונב וא ביבא-לתב ,השראוב

 דַאמ.ב ןמלוו .ל .י חראמה לעו תיבה לע "הסמ,, םסריפ רלקנוט .יו

 .לארשי ןב יאנותעה ותוא ראית יקרוי"וינה "סטרעוורָאפ,בו "טנעמ

 ,םיאנותעהו םירפוסה יבוט תא ותיבב ןמלוו .ל .י זכיר ביבאדלתב

 ,ןויצדןב .ש ,יקצינבר .קילאיב .נ .ח ןיבל וניב הרשקנ הנכ תודידי

 ,ןמכיפ .י ,ץיבונועמש .ד ,ןמדירפ .ד .א .יקסבוזרג .ל .י ,יקסבוחינרשט

 ותיב יאבמ ויהש םירחאו ןוסקילג .מ ,רוד ןב .י ,סדיורב .א ,ינרק .י

 .ותרוק לצ תחת םיבר ועלקנ .תבש ילילבו

 ,ןמלוו לדנמ 'ר ןוירוטסיהה לש ונב היה ןמלוו .ל .י רפוסה

 יץראה ירקח.  ,"ויתונויזחו והיעשי תפוקת, ,"הדגאה ירתסמ., רבחמ

 עלעבייל 'ר .םינואגו םינבר עזגמ רצנ ומא דצמ ,תורחא תוריציו

 -ימס ?ביק ז"ט ליגב .םירחא הרות ילודגו רגרובסרפ םלושמ 'ר ,ףירח

 -ותעה ותעפוה .יאנותעל היהו תרחא ךרדב רחב אוה ךא .תונברל תוכ

 ותכירעב (ז"י ןב אוהשכ) השראוב "הפוצה.. ןותעב התיה הנושארה תיאנ

 לש םתכירעב "ףרגלט, ןותעב ףתתשה הז ירחא .לופיודול םהרבא לש

 -נומשחה, ירוטסיהה הזחמה תא רביח ןכ .תובשחמ לעבו ןיקריס ןמחנ

 יאמבה י"ע גצוה הזחמהו (םיאנומשח עטצעל יד) "םינורחאה םיא

 המרדה זדולבו השראוב הגצוה םינש רובעכו ,השראוב לפאר .ל עודיה

 ולעוה הלאה תוזחמה ינש .(רעובה תיבה) "זיוה עדנענערב סאד,

 .טרפב תיראצה היסור יבחרבו הפוריאב תובר תומב לע ךכ רחא

 "ןמלא רענעיורטש רעד, ולש הידמוקה הגישה החלצהה איש תא

 תוצראב ,םלועה יקלח לכב תוידוהי תומב לע הגצוהש ,(שקה ןמלא)

 .דועו הניטנגראב ,תירבה

 לש ויתוריצי תא רואל איצוה ןילטיג עודיה יאשראוה ל"ומה

 .ישפח זורחב בותכה ,"והילא, ולש ןירותסמה הזחמ תא ןהיניבו ,יבא

 אצמ ףא קילאיב .נ .חו הזה הזחמה תא ולליה םש יעודי םירקבמ

 רפסה תאירקש ,שיגדמ אוה וב ,גרובמהמ ובתכמב יבא תא ךרבל ץוחנל

 .הבורמ האנה ול חמרג

 ,טופוצמ םולב ברה ידיב תינלופל םגרותש הזה רפסהש ,ןינעמ

 םשור השעו יקסבשיבישפ בלסינטס ינלופה רפוסה ינפל ודי לע אבוה

 םימע לש הקיטסימבו רולקלופב ,סופאב דחוימב ןינעתה .פ ,וילע ריבכ

 .יבא תא ריכהל שקיבו ,םינוש

 ילעופ ןואטב -- "רעפמעק עשידיי.ב עיפוה םלועה תמחלמ ימיב

 םהרבא לש רמאמ 'ףייה רעוועשראו, רפסב ךכ רחאו קרוי"וינב ןויצ

 ביהלהש ,ינויצ ףיטמו םאונכ ןמלוו .ל .י לע דמועה םיובלטייט
 .תימואלה הרכהה תא וב ררועו ,השראוב ידוהיה רעונה תא וימואנב
 ןוגראה תדובע לע רפסל ועדי זפרה עטנו קצנירפש ףסוי םג

 .ןילופ יבחרבו השראוב יבא לש תוריסמ תאלמ תינויצה הרבסההו

 והילעב םע ויתונב יתששכ ,ץראל ותחפשמ םע הלוע 1925 תנשב

 חילשו בתככ ץראל אב אוה .ביבא-לתב בשיתמ אוהו והומידקה

 ."טנעמַאמ רעד. ימויה ןותעה לש דחוימ

 השש השימח דועל ץראב השענה לע תובהלנ תובתכ חלוש

 עשידיי,, .קרוי"וינב "קלַאפ עשידיי סָאד, ,"גָאט רעד,) םירחא םינותע

 .(הילגנאלו הדנקל ,אטילל ,סערייא סונאובב "גנוטייצ

 ןורטאיתבו .,"םימולע, תיטמרד הקהל דסיימ אוה ביבא-לתב

 והזחמ תא ,השראוב עודי יאמב ,קי'זונ .י גיצמ ביבא-לתב יברגומ

 םולש טפוש ןהכמ אוה תמייוסמ הפוקת ."עובלגה ילגרל,, יצולחה

 דחא תירפס ידסיימ ןיב ,ביבא-לת תיריע תצעומל רחבנ ,ביבא-לתב

 םיסרגנוקל חילשו ,הב דעוה רבחו "ןילופ ילוע תודחאתה,ו םעה
 .קרוידוינו לסירב ,ןודנולב ןילופ ידוהי לש םיימלוע

 הלש ר"ויה ןגסו ביבא-לתב םיאנותעה תדוגא ידסיימ ןיב םג אוה
 והזחמ תא בתוכ אוה ב"הראב .1939 תנשב קרוי"וינל ותעיסנל דע

 תא ןיקתמ ."תור, תירבע הרפואל טסקטו (םרוטש רעד) "הרעסה.
 לש תירבעה תורדתסהה. תוחילשבו "הקיניריב, ולש י"כנתה הזחמה

 .הקירמאב תירבעה תוברתה תשרשה ןעמל לעופ אוה "הקירמא

 רזוחו קרוידוינב ותרשמ בזוע אוה .הנידמה םוק םע 1949 תנשב

 .ץראל ותשא םע

 הטיסרבינואה ןעמל םינקסעה תורשב שדחמ בצייתה ,ובושב

 ריינב ליחתהש ןמור םייסמו ,ירבעה טנדוטסהו םילשוריב תירבעה

 .ביבא-לתב רטפנ .הניטנגראב עיפוהש ."ןדיי עשיליופ, םשב קרוי

 ריש םירמ
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 ןהיכש ,רבילהומ לאומש ברהל ךכ לע תודוהל שיש ירה ,ונריעב

 יכדרמ 'ר ,לקנרפ לארשי 'ר הלכשהה יצולחלו ,םודארב ברכ זא

 בקעי םירומה ,ךקוצ ףלודא ןרפסה ,רקוצ םנוב 'ר ב"ושה ,ןמסיו

 לקנרפ לארשי לש הרות דומלתה .דועו טילבטקשומ יטלפו קינשטופ

 תיבו ,לארשי-ץרא בושי ןויער לע תופיסאו תואצרהל הינסכא השמיש

 ."ינויצה ןינמה, היה ויוניכש ,םוקמב הליפתה

 ויה םיסנכתמ לקנרפ לארשי 'רו רבילהומ לאומש 'ר ברה

 דחא .הביבסבו ריעב ימואלה ןויערל הרבסהה תולועפ תא םיננכתמו

 רסמתהש ,ריעצה טנמאיד םולש היה םהלש םיבהלנה םידימלתה

 יגוחבו תסנכה-יתבב לארשי"ץרא בושי ןויער תצפהל שפנו בלב

 ףסכ ףוסיאב לעפו השעמה שיא היה רקוצ ףלודא ןרפסה .רעונה

 ריעצה םג .לארשי-ץראב זא ודסונש תונושארה תובשומה תרזעל

 דויצה תורדתסהה ר"וי רחבנ םימילו הבר תוליעפ הליג טאווכ יבצ

 .םוקמב תינ
 ח"נרת ןויס ח"ימ "הריפצה,ב רואיתה אוה בלה דע עגונ

 :הרות דומלתה תיבב "ןויצ יבבוח. תפיסא לע ,(27.8.1898)

 ישנאו םידיסח םג ,ןויבאו רישע דחי םע ישאר ופסאתה..,

 רשא םע ןומהו ונמע תוגלפמ לכו םיליכשמו םירואנ םג השעמ

 םצבק ןויצ חור יכ ,הנה ואב םלכ דחיו הפל הפמ תוכשלה ואלמ

 ."הבהא םהילע הלגדו

 ("גלפומה.) ןמסיו יכדרמ 'רו רקוצ ףלודא ומאנ הפיסאב

 -ומהב ומשרנ םיפסאנהו ,לארשי"-ץרא בושיב ךרוצה לע תובהלתהב

 ןתמ רבדב תונוטלשל תונפל טלחוה ףוסבל .הדוגאה ירבחכ םהינ

 לצא תויולדתשההש ,הארנ ,םלוא ."ןויצ יבבוח, תרבח תמקהל ןוישר

 ונא ,1910 תנשב ,הנש 12 רובעכ קרש יפל ,ירפ ונתנ אל תושרה

 לאיחי לא העדוה הבו ,ןיקשיסוא ידיב המותח הדועת םיאצומ

 תרזעל הרבחה לש ףינס םודארב חותפל תושר הנתינש ,לקנרפ
 ."לארשי-ץראב הכאלמה ילעבו םיאלקחה

 םג ונמנ "ינויצ ןינמ,ב וזכרתהש םינושארה ןויצ יבבוח םע

 תעונת רחא וכשמנש ,הכאלמה ילעבמ רקיעבו "ךמע, ישנאמ םיבר

 םיילענ רפות .,גרבנטסק ןתנ .םתוליעפב ונייטצהו ןויצ תביח

 רצייה ,פיב קדצ הונ תנוכשל ולש הכאלמה"תיב תא ריבעהש

 -יסמו ותונמאנ .1938 תנשב ותריטפל דע הנוכשה יבשותל םילדנס

 יבבוח ןיב דחוימ דמעמ ול ונקיה ינויצה ןויערל לובג אלל ותור

 'ר ,סיפדמו ןמא ףרוצ היה ינשה .םהבש םילמעה ןיב דוחיבו ןויצ

 .פורפ םע ףתתשהו םילשוריל םיימעפ הלעש ,רנב'ז יבצ ילתפנ
 לאפר היה ישילשה ."לאלצב, ס"יבל תודוסיה תחנהב ץש סירוב
 תשורחה"תיב תא דסייו לארשי"ץראל ותחפשמ לכ םע הלעש ןוסדוד
 ,םייחב םניא רבכ םתשלש .הזח םויה דע םייקה םיקקפל ןושארה
 שי םינושארה ןויצ יבבוח ןיב .םהיתובא תרוסמ םיכישממ םהינבו
 תא ,םייהנפוה בקעיו לאכימ תא ,ןמזיורטש ןעשה תא םג ןייצל

 ,תובוחרב ןולמ תיב לעב ,ןמדירפ בקעי תא ,טאווכ יבצ הרומה תינידמה תונויצה תא ןויצ תבישל תוררועתהה המידקה :א
 היהש רמאק לאיחי תא ןכו .הינשה םלועה תמחלמב םש רטפנש

 דויצה תורדתסהה יליעפמ ,םירחא םיברו ידוהיה םילוחה תיבב חקפמ

 .לקנרפ לאיחי ,תובר םינש ךשמב ,ךכ רחא דמע השארבש ,תינ

 לש הדירחמה ותקעז :םהה תישארבה ימימ ןורכזב תורחה דחא טרפ

 :לצרה לש ותומ םע ,1904 ילויב ,לודגה תסנכה תיבב טאווכ יבצ

 ."ןברַאטשעג זיא לצרעה ר"ד ,ןעשעג זנוא זיא ךַארב א ,ןדיי,
 בשי להקה לכ .(רטפנ לצרה ר"ד ,ונל עריא ארונ ןוסא ,םידוהי)
 .תצמואמ תוליעפל תוא הז היה םינמאנל ."העבש,

 םודאר"ינבו דלישטור ןוראב

 דחוימ םוקמ םודאר הספת רבילהומ לאומש 'ר ברהל תודו

 אצוהש ןויצל ןושאר לש לבויה רפסב .ןורבה לש ו
 םיעטק המכ םיאצומ ונא ,הבשומה דוסיל הנש 70 תאלמל 1941דב

 ס"יב להנמ ןיבל ןורבה ןיב םיבתכמה תפילחב ,םודארב םירושקה

 ןורבה לש תיפסכה הרזעב היה רבודמה .שריה רמ ,לארשי הוקמ

 הלגמ ןורבה .ןושארבו ןורקעב ןילופו היסור ידוהי לש םבושייל

 "םודארמ ברה. םשב רבילהומ ברה תא הנכמו טרפו טרפ לכב ןיינע

 תפילחמ םיעטק המכ הנהו ."םודאר ינב. םשב -- םיבשיתמה תאו

 :וז םיבתכמ

 הוקמב יאלקחה ס"היב להנמל -- 1883 לירפאב 6 ,זיראפ,

 ,שריה רמ ,לארשי

 .םהמ קלח יכ ,יל המדנ ,םילשוריבש םילוגל עגונבו..

 ררבל ךשקבא .דובעל ולכוי ,תובדנ ץובקל רסמתהל םוקמב

 םה המל חכוהל ,םודאר ילוגל םהמ ףרצל היהי רשפא םא

 םהל רוסמל -- תובוט תואצות ןתי ןויסנהש הרקמבו .םירשכומ

 ינב ןיב השעיתש הקולחה ירחא ,וראשנ רשא ולאמ תועקרק

 םיטנדוטסה ליבשב ומכ םנעמל לועפל היהי רשפא .םודאר

 .ןויצל ןושאר לש (םייוליבה)

 ידיל יתא אובל ידכ םודאר לש ברה הנה אב םייתניב

 ןומה לארשי ץראל חולשל ליבשב ךירצש םירודיסל םכסה

 ,םישנא הרשע ימצע לע תחקל ינא ןכומ יכ ,ול יתרמא .םיללמוא

 תואלקחל עוצקמ ילעב ויהיו ,םירשיו םיצורח ויהי םהש יאנתב

 אובאש דע ןיתמי ,אוהש ימ תא חלשיש םרטבש ויתשקיב םגו

 ףכיתו ,ופיב היה רבכ םייתניבש ,רטנ 'אה םע םכסה ידיל

 ,רבד יל עידוהל ילבמו הלאה תוארוהל בל םיש ילב .ול יתבתכ

 םתעיסנ רבדו ,הלאה םיללמואה תא ףכית םודארמ ברה עיסה

 .דגנתהל יתלכיב רבכ חיה אלו ךרדב ויה רבכש העשב יל עדונ

 ןורקע הבשומה לש בוריקב תואצוהה ןינעב יל בתוכ התא

 ,םיתב :רמולכ ,החפשמל קנרפ 5000 לש םוכסל הנילעתש

 דע היחמ תואצוה ןכו ,תואלקח ירישכמ ,םירמח ,השירחל תומהב
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 לכל ,יתבשח וילעש םוכסה ךרעב תמאב והזו .'וכו אבה לוביה

 ברהל חולשל יתדקפ ,יל תשגהש השקבה תואלמל ליבשב .רתויה

 .םודאר ינב תוחפשמ ןיב קלחל קנארפ 2000 לש םוכס ,םודארמ

 ."ימשב תאז םהל דיגהל ךשקבא

 דלישטור הד דנומדא

 ,שריה רמ להנמה לא ,1883 ינויב 22 ,סיראפ

 תא רגנלרא 'ה םע דחי ןוחבל ךשקבא רבד ףוסב..,

 רשפא ןורתפ הזיא תוארלו (םייוליבל הנווכה) םיטנדוטסה תלאש

 .תאז תושעל ולכויש ןתחתהל וצריש הלא לכש ןפואב תתל

 ינב הבשומה לא םתוא רשקל בוט רתוי היהיש ,יל המדנ

 .(םנעמל לדתשה רבליהומ ברהש ,ןורקע ינבל הנווכה) "םודאר

 דלישטור .ד .דא

 .1883 טסוגואב 17 ,זיראפ

 .(?)תפצ לצא תועקרקה תינקל יתמכסה ,םודאר ינבל רשאו...

 שקבמה קרבמ לביק ברה ןודאה .הז ןינעב ךממ הבושת יל ןיא

 ידיזלע קנרפ 1600 םהל חלוש ינא .תוחפשמה ליבשב ףסכ

 ."םודארמ ברה

 דלישטור .ד .דא

 .1884 ראורבפב 8 ,זיראפ

 'ה תאמ שקיב דלישטור הד 'אה.., ,רקיה שריה ןודאה

 תקול התאש ליעפה קלחה דעב ומשב ךל תודוהל רגנלרא

 קרבמה תא הז עובשב ךל ונחלש םהל עגונב .םודאר ינב לרוגב

 .רבמצדב הרשעב תירטסוא הינאב ועיגי םיאמודארה, :אבה

 ."הדירי לקהל

 באל רודיזיא ריכזמה

 ואצומש ,ןתיא לארשי ,ןויצל ןושארב ס"היב להנמ רכזנ רפסב

 : םודאר תביבסמ

 רפסה לע תבשויה ןילבמד הרייעב דלונ ןתיא לארשי,

 ב"י ןב .גימרתה תנשב ,הינלופב רשא םודארו ןילבול ירע ןיב

 לש ורפס תיב רבעשל) השרוב רלזייממ לש רפסה תיבל סנכנ

 ."םינייוצמה ויתונורשכ ולגתנ םשו (ןייטשקיד .פורפ

 תנגרואמה תינויצה העונתה לש התישאר

 תעונת הרבע ,היסורב הכפהמה ץורפ םעו לצרה לש ותומ ירח

 בוחרה םנמא .תנגרואמ תינרדומ העונת לש םיספל ןויצ יבבוח

 םלוא ,תויטסילאיצוס תועונתו תוינכפהמ תואמסיסל סופת היה

 דומסוקה םילאידיאה רחא יבש ךלה אל ,ימואלה ידוהיה רעונה

 דוביצ הלועפ להנל םנמא היה השק הכפהמה יוכיד םע .םייטילופ

 ,תסנכ-יתבבו תוברת יזכרמ ךותב תועונתה וזכרתה םג ןכלו ,תיר

 טאווכו ןמזיורטש ,ןמדירפ ,רמאקכ םינויצל התיה "רימזה,  תדוגאב

 -נמה, תרידב התשענ תינויצה הלועפה רקיע םלוא .תערכמ העפשה

 ."ינויצה ןי

 ינויצה סרגנוקל תוריחב םודארב זא וכרענ הנושארה םעפב

 -סמהמ האצי םודארב העונתה .לקנרפ לאיחי רחבנ ריצכו ,גאהב 8"ה

 תסנכה תיבב תורעק תדמעהו םילקש תריכמ לש תמצמוצמה תרג

 הרבסהה .תשדוחמ הפונת השגרוהו .לארשי ץראב תובשומה תבוטל

 ףיטמה םיתעל ואב ריעל ץוחמ .הפונתה אולמב הלהנתה תינויצה

 םידרחה תובל תא שבכש ,םיובנסינ קחצי 'ר ברהו רכרב ןתנ ינויצה

 .ינויצה ןויערל

 א
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 יריעצ,  תוצובק ןגראל תונויסנ המכ ושענ 1905 תכפהמ ימיב
 דלפסורג עשטביילו לקנרפ לאיחי דמע תחא הצובק שארב ."ןויצ

 ןייטעלקניפ ואיל -- םיריעצה הינש הצובק שארבו .רומיטלבב תעכ

 ןמפייז השמ ,דרובםיו קחצי הילא ופרטצה ךכ רחאו .ןמלגופ סחנפו

 דוע הזכרתה ,הקסבשירקס תביבסב ,ריעה לש ינשה הצקב .דועו

 תונויסנה .םירחאו רקנב ,ןמסיו קחצי ,ינשוש השמ ביבס הצובק

 םלועה תמחלמ ץורפ ינפל םינש שולשכ קר םידיגו רוע ושבל הלאה

 תמייקה ןרקה לש תישארה הכשלה םע רשקה םקוהש העש ,הנושארה

 .םודארב טחוש רזעילאו קצנירפש ףסוי לש םרוקיב ירחאו ןלקב

 םודארב טחושו קצנירפש לש םרוקיב

 המישגמהו תדבועה לארשי ץרא םע ישממהו ןושארה רשק

 .י לש םרוקיב םע ונל אב ,תרבודמה תירבעה הפשה םעו
 היה .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ,םודארב טחוש .או קצנירפש

 ויה םיחרואה ושגפנ םתאש םינושארה .1911 תנשב ,יל המדנ ,הז

 (תובוחרב רטפנ) ןמפייז השמ .(הלופעב רטפנ) דרובסיו קחצי

 ןוגראב םיליעפה םידיחיה זא ונייה ונאש ,הארנ .הלאה םירוטה בתוכו

 גג תיילעב הכרענ ,השיגפה רתוי ןוכנ וא ,הדיחיה הפיסאה .הרבסהו

 יאב אל המ םושמ .ברעב תרחואמ העשב 21 הבולאו בוחרב תיבב

 עיפוה המ ןמז רובעכ .השיגפל תינויצה תורדתסהה ישארמ םיקיתווה

 המכ לש ימשרה םדמעמ ללגבש ,ריבסהו טילבטקשומ יטלפ .פורפ

 ששחמ בוחרב תורמשמ ונדמעה םנמא .אובל וששח םה ,דעוה ירבחמ

 ,הדובעה ינינע ,ץראב בצמה לע ודמע םיחרואה .יסור רטושל

 רמייהנפוא .פורפ לש ותינכת לע ובכעתה דוחיב .'וכו תובשיתהה

 בתוכ .הילעה תלאש לעו (היבחרמ) תיביטרפואוק תובשיתה רבדב

 ,תיצולח הילע ןוגראל לועפל רעונה םשב חיטבה הלאה םירוטה

 טילבטקשומ .פורפ ."ריעצה לעופה, לש תונוילג רפסמ ץיפהל ןכו

 ןיאבש ,ונייצ םיחרואה םלוא .םיריעצה תוחטבה לע ךומסל ןיאש, ריעה

 .םיריעצה דצמ המזי לכ הכרבב לבקל שיש ירה ,םיקיתווה דצמ הלועפ

 .תירוחא רצח ךרד ונאצוה םיחרואה תאו .דחא דחא ורזפתה םיחכונה

 הרבהב ירבעה םרובידמ ונמשרתה ןולמל םיחרואה תא וניוולשכ

 הרומהמ עובתל ונטלחהו ,הנושארה םעפב ונלצא עמשנש ,תידרפסה

 הרבהה תא גיהני יכ ,תירבעל ברע ירועש זא להינש ,ןמלימ

 ..םירועישב תידרפסה

 תעשב ורסאנ טחושו קצנירפש יכ ,ונל עדונ רקובב תרחמל

 הררוע טחוש רזעלא לש הרוחשה הימכשהש םושמ ,ריעב לויט

 לכ תא דימ ונסייג .ץראל ץוחמ ואבש םירנויצולובר םהש ,דשח

 ירחא ,ומיכסהש ,תונוטלשה לצא העפשה םהל התיהש ריעה ידבכנ

 ונזעה תרחמל .ריעה תא דימ ובזעיש יאנתב םררחשל ,םיבר םיצמאמ

 ונדרפנו ,תבכרל םתוולל (ןמפייזו דרובסיו םע) ונתשולש ונא קר

 .ץראל םיצולח תילע ןעמל השענ םיישקה ףא לעש ,החטבהב םהמ

 .ונמייק החטבהה תאו

 הנושארה תיצולחה הצובקה

 ולעש םודארמ תוחפשמ וא םידיחי םנמא ויה הינשה הילע

 (ןתשוחנ) גרברפוק .לורק .ןוזדיוד תוחפשמ ינב ןוגכ ,ץראל

 םרוקיב תעפשהב הנגראתנ הנושארה תיצולחה הצובקה םלוא ,םירחאו

 הליעפה ותופתתשהבו .1911 ויתסב טחוש רזעלאו קצנירפש ףסוי לש



 תינויצה תורדתסהה שאר בשוי זא היהש ,טאווכ (לשרה) יבצ לש
 הקלז בד ,ןמפייז השמ ,ךרובסיו קחצי ופתתשה וז הצובקב .םודארב

 ל"למ רפכב בשייתהש (הדוהי"ןב) זיוהיינ ,(הפיחב 1921-ב גרהנש)

 ואוב ירחא םלוא ,רקרטש ללובתמה םג ףרטצה וז הצובקל .םירחאו

 ללגב וחילצה אל םיליעפהמ המכ .הקירמאל רגיהו -- בזכאתנ ץראל

 .םהירבח םע דחי תולעל םייתחפשמ םיישק

 תירדתסהב הצובקה דובכל דחוימ ףשנ ךרענ 1911 תוכוסב

 יצולחל לחיאו בהלנ םואנ אשנ טאווכ יבצ שאר בשויה ,תינויצה

 וליחתה גחה ירחא .ץראב םתוגהנתהב תפומלו המגודל תויהל םודאר

 ,םירוהה תודגנתה םרקיעש םיישקה לכ ולגתנ זאו ,העיסנל תונכהה

 ,רומאכו .םיטרופספה תאצוהב םיילמרופה םיישקהו תואצוהה תייעב

 .לכה ףא לע ץראל עיגהלו לכה לע רבגתהל חילצה דבלב קלח קר

 .א .ש ,(רייצה) רקוצ בקעי :ויה 1913 ףוסב םילועה ןיב

 .רקצולפ םוחנו תילגרמ

 וחילצה זע ןוצר ילעב קרו ,ץראב םתטילק התיה הלק אל

 תיאלקחה הדובעל דימ ונפו הינשה הילעה יצולח רוביצב בלתשהל

 םידדוש םע תושגנתהב ךבתסנ ,הבוגת-ריהמ היהש דרובסיו .הרימשלו

 .הנוילעה לע ודישכ הנממ אצי אוהו ,היבחרמב ראבה דיל םיברע

 .הפיחב למרכה"רהל הדובעל וכרדב ,1921 תוערואמב לפנ רקלז

 ,הנושארה תיצולחה הצובקה תילע ירחא .םורדה תובשומב דבע ןמפייז

 הטורפ ילבש ,(ןתשוחנ) גרברפוק ףסוי ריעצה םהיתובקעב וכלה

 ,הסדואל אשמ"תבכרב ומצעל ךרד עיקבהל חילצה ןוכרד ילבו סיכב

 .םיירבעה םידודגב ךכ רחא תרישש ץיבקשורג דודו

 לרוגל ודרחש םילועה תוחפשמב תוחורה וטקש אל םייתניב

 לע סנקכ לבור תואמ המכ םלשל היה םירוהה לעו ליאוה .םהינב

 ,רוזחל םיפוחד םיקרבמב וקעזוה םה ,אבצל םהינב תובצייתהייא

 והתשה .םייתחפשמה םהינינע רודיס םשל ורזח ןמפייזו דרובסיוו

 הצרפ םייתניבו ,םתוא הפקתש תחדקה תלחמ ללגב םודארב תצק

 תינויצה הלועפהו .תיבהלתה לג וררוע םה .הנושארה םלועה תמחלמ

 .הרבג

 היסורל תינויצ תורפס לש החרבה זכרמ -- םודאר

 םלועה תמחלמ ברע םודארב הלעפש "ןויצ יריעצ, תרוב

 ודמע השארבשו תינויצה הדוגאה לש יאשח ףנעכ הנושארה

 אלא ,ריעב רעונה ברקב קר אל הלעפ ,ןמלגופו ןמפייז ,דרובסיו

 תמייקה ןרקה לש תישארה הכשלה .הל הצוחמ םג התשר תא השרפ

 רמוח רידחהל םיכרד השפיח ,ןלקב זא היה הבשומ םוקמש לארשיל

 רבעמ חילש תועצמאב .הרוסא התיה םשש ,היסוו יבחרל הלומעת

 תיבב םירלפמסכא יפלא תורשעב וספדוי םינולעה יכ ,םכסוה לובגל

 יכדרמ קיתווה ינויצה לש ותולעבב היהש ,שטלירדב סופדה

 ויה םהבש םיזגראב וזרואו ,תולילב םודארל ורבעוי םשמו ,דלפסורג

 זכרמ התיה םודאר .היסור יבחרל םיילענו תורוע ירצומ םיחלשנ

 תועודי תובותכ יפל ,רגשל היה השק אלו ,תורועה תשורחל

 לש ונב ה'זליאב ונל רזע וז הלועפב .תמייקה ןרקה ינולע תא ,שארמ

 תועיסנה יל תורוכז .םילשוריב תעכ ,ימדש השמ ,דלפסורג יכדרמ

 םילברוכמ ,דרובסיוו ינאשכ ;הרזחו ה'זליאל םודארמ תולילב הלאה
 םייוסמ ןמז ."החרבה,, רמוח םיאלמ םיקש ונמעו ,םירכיא תוורפב
 ינלופ-ינמרגה לובגב וספתנ םעפ םלוא ,תוערפה אלל הלועפ הלחנתה
 לאיחי לש ותבותכ יפל וחלשנ הלאו ליאוהו ,ונילא וחלשנש תופולגה
 תא ץלחל ונחלצה ףסכבו בר למעב .הריקח יכרצל רצענש לקנרפ
 ה'זליאב .תופולגה תחרבהל תושדח םיכרד שפחל היה ךירצו ,לקנרפ
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 לש תומוצע תויומכ תספדה רבד תא דוסב קיזחהל היה רשפא לא בוש

 תונמזה .,רוקיב יסיטרכ וב סיפדהל םיליגר ויהש ,סופד תיבב רמוח

 םיתעל םש היה רקבמ ימוקמה "וואטסירפ.ה םנמאו .המודכו תונותחל

 -תמהמ ןיע םילעי ןעמל ישדח םולשת ול םלשל חרכה היהו ,תובורק

 .םוקמב שחר

 םלועה תמחלמ ץורפל דע הלהנתה תאזה החרבהה תלועפ

 ,גורנאגטל ,ןודה לע בוטסורל 1915 תנשב יתנמדזנשכו ,הנושארה

 .ונתלועפ התיה הליעי המ דע יתחכונ ,ינופצה זקווקב תורחא םירעלו
 דמלו ,החמשב ינולביק ,רמוחה תא ונחלש םהיתובותכ יפלש ,םישנאה

 תרישקל לצונ ןמזהו ,המלש הנש הביבסב יתיהש ,המחלמה בצמ תור

 .םשארב גורנגטב ןוסלדיא תרמ תחקורה םע ,זוחמה יליעפ םע םירשק

 -פל הכרעה העיבה ןלקב תמייקה ןרקה לש תישארה הכשלה

 .וז הלוע

 ,תמייקה ןרקה ינולע וספדנ ובש ,הי'זליאב ינויצה סופדה תיב לע

 : םילשורימ ימדש השמ רמ רפסמ

 דרובסיו קחצי ילא הנפ רשאכ ,1912 תנשב הארנכ הז היה,
 היסורב הצפהל תמייקה ןרקה לש םיזורכ סיפדהל יל עיצהו חונמה

 -צהל ןוצרב יתמכסהש ,רורב .תירבעו שידיא ,תיסור תופשב ,ןילופו

 ידכ םודארב תבכרה תנחתל ונעסנ ,ל"ז יבא םע תוצעייתה ירחאו ,הע

 רמוחה תא איצוהל תבכרה יחילשמ דחא ונחלש .תופולגה תא לבקל

 הספדהל ןנוכתהל ונלחתהו ה'זליאל יתרזח ,תופולגה תא ליכהש

 וניגפל הדמע הנושארה םעפב .םיבר םיינוגרא םיצמאמב הכורכ התיהש

 -משמ שולשב התושעל ונצלאנו ,םיספט יפלא תואמ תספדה לש היעב

 תבכרה תנחתל םיזגרא ונייה םיחלוש עובש לכ .הלילו םמוי תור

 ל ךכו ,םיילענ יחולשמ רותב היסור יבחרל וחלשנ םשמו ,םודארב
 .תודחוימ תוערפה ילב רבדה

 ,ינוריעה םרדנ'זה ,הספדהה ןמזב ,סופדה תיבל סנכנ דחא םוי

 .ךלהו וסיכל ותוא םש ,ספוט חקל ,םיסיפדמ ונא המ לואשל תחתו

 המ ןמז רובעכ .ושפחל דימ אצי אוהו ,הרקמה לע אבאל דימ יתעדוה

 ינימ לכ לע ומע חחושמ ליחתהו הדעסמל ומע סנכנ ,בוחרב ואצמ

 ךויחב םרדנ'זה הנע .סופדה-תיבב ורוקיב ןינעל עיגהש דע םינינע

 אורקל לכות ותשא םגש ידכ ,תיסורב ספדומ זורכ חקל יכ ,ימומרע

 היהש אלא ,דחפמ אוה ןיאש ,אבא ול רמא ...דחפל ול לא םלוא .ותוא

 דע .בריס םרדנ'זה םלוא .הרזח זורכה תא לביק וליא רתוי בוט שיגרמ

 תא בוזעל הדעסמה לעב םשקיבש דע .הדעסמב ובשי תרחואמ העשל

 ,ןובשחה תא קליס ומצעבו םלשל אבאל חינה אל םרדנ'זה .םוקמה

 ...תואבל זמרכ ,םולשתל ונמז םג עיגי יכ ורמאב

 ועיגה םיחולשמהו ,ליגרכ הכשמנ הדובעה ,תועובש המכ ורבע

 סוכל ותיבל ונימזהו בוחרב אבא תא םרדנ'זה שגפ םעפ .םתדועתל

 וליחתהו ןכומ היה רבכ םחימה .וריכהל הצור ותשאש ,ונעטב ,הת

 ליחתהו ןולעה תא איצוה ,ומוקממ םרדנ'זה ץפק םואתפ .היתשב

 הריעה .הז ןינעב חוכיו דלפסורג רמ ןיבל וניב שיש ותשאל רפסל

 ןמזמ הז תא השוע היה ,ךל ערהל ילעב ןווכתנ וליא :הרמאו השאה

 רחאל .ונכות תעדוי ינאו זורכה תא יתארק .םויה דע הכחמ היה אלו
 ...לבור 25 הפמה תחת חינהו ,ויחראממ אבא דרפנ תאזה החישה

 הדובעה תא םייסל שקיבו סופדה תיבל םרדנ'זה סנכנ תרחמל
 חוטב וניא םלוא ,ןיינע בוש ררועל ותעדב ןיא םנמא .םדקומה לככ
 לכ אב היה םרדנ'זהו ,הדובעב ונכשמה .עירפי אל רחא אוהשימ םא
 םוקמבו ,זגרא היסורב תונחתה תחאב חתפנ םייתניב .ונב ץיאהל םוי
 הצרפש דע הדובעה הקספנ תוריהז רתיל .םיזורכה ואצמנ םיילענ
 .ללכב תוירוביצה תולועפה לכל ץק המשו -- הנושארה םלועה תמחלמ



 הנוטארה םלועה תמחלמב

 ידוהי לע הרבע הנושארה םלועה תמחלמ לש הנושארה הנש

 ,םודקפ םידבכ תונוסא .םשוכרו םהייחל הבר הדרח ךותמ םודאר ה
 ריעה השבכנ םינושארה תועובשב .םהילע ךתינ יאבצה רטשמה םעזו

 יסורה אבצהו ,הובזעו רפסמ םימי הב והשש םינמרגה תוסייג ידידלע

 -ידיו הרזעב םיידוהיה םיבשותה תא םישאה ,דחפו ארומ ליטה רזחש

 ,םידוהי השולש .יסורה אבצה לע וריש םידוהיה לע לילעהו ביואל תוד

 ולתינ ,הרותה לע םהימי לכ ובשיש ,העודיה גרבנטור תחפשמ ינתח

 .תומוד תומשאב םידוהי רפסמ דוע וחצרנ ןכ .זרוזמ יאבצ ןיד קספב

 דוחיבו ,אבצה .אכדמ םימיא רטשמב םינותנו םודאר ידוהי ויה םימומה

 העונתה .רקפה יגהנמ םידוהיב וגהנו תויונח וצרפ ,וסמח ,םיקזוקה

 תאצל היה רשפא םידחוימ תונוישרב קרו ,.הרסאנ תינוריע-ןיבה

 ,ורימאה םיכרצמה יריחמ ,וקתוש הכאלמהו רחסמה .ריעל אובלו

 ןכו ,אבצל וסייוג הלעמו 18 ינבמ םירבגה לכ .ינועהו רוסחמה ורבגו

 .המחלמה ברע םסייגל וקיפסה אלש םיאולימה וסייוג

 תולגע לש תוכורא תורייש .בטיה ושגרוה המחלמה תוארומ

 דיל ,םודארמ בר אל קחרמב הלהנתהש ,המחלמה יעוצפ ואיבה םירכיא

 ודהדה קוחרמו .שפנו בל ודירחה םיעוצפה תוקעז .ןילבמד רצבמ

 תוברקה .םוי דלי המ עדי אל שיאו ,לכב הררש המיא .םיחתותה ימער

 ריעהו ,ףכה הערכוהש דע רפסמ םישדח וכשמנ םינושארה םילודגה

 .המחלמה רמג דע הב קיזחהש ירגנוה-ירטסואה אבצה ידיל הרבע

 ,תשורחה יתב לכ .בר אבצ ריעב הנח המחלמה תונש לכ ךשמב

 ,ובחרתהו ולדג ףא .םתקופת תלוכי אולמב ודבע הכאלמהו הישעתה

 תבכר-תונורקל תשורחה תיב בחרתה דוחיב .תושדח תוישעת ומקוהו

 ,אבצ תודיחי לש תובר תודקפמ ונכוש ריעב .םילעופ יפלא קיסעהש

 תואמ הקיסעהש ינופצה שוביכה חטשב לזרבה תוליסמ תלהנה ןכו

 יאבצה ןוטלשה .םיבר םידוהי םהיניב .םיסדנהמו אבצ יניצק לש תובר

 חרפ רחסמה ףאו האלמ התיה הקוסעתה ,םיבשותה תלכלכל גאד

 רופה .םיבשותה לע ןוטלשה דיבכה אל יאבצה רטשמה ףא לע .גשגישו

 אל ןוטלשהש תורטמל דגאתהלו ןגראתהל ויה םיישפח םידוהיהו םינל

 .ריעב ףקיה-תלעב תינויצ הלועפ הליחתה ךכו ,העיגפ ןהב האר

 הזה םשה ."הרוטלוק, םשב תינויצה תורדתסהה הנגראתנו המק

 -ילופ תורטמ ןעמל לועפל היה רוסא המחלמה ימיבש םושמ ןתינ

 לכה .יחרזמ יריעצו יחרזמה ומקוה ,ןויצ ילעופ שדחמ ונגראתה .תויט

 אבצב םיידוהיה םיניצקהמ םיבר .תינויצ הלומעתו הלועפב וקסע

 דרושה בתוכל) םישורדה תונוישרה תגשהב תחא אל ונל ורזע ירטסואה

 ,אבצה תונוטלש לצא יחרזא דיקפכ ותדובע לגרלש ,עריא הלאה תור

 תדועת תא ול יתשגהשכ .תובכרה לש ישארה להנמה לצא בצייתה

 ינלאשו עתפוה .תינויצה תורדתסהה תדועתב ןיחבה ,יתדובע דרשמ

 ינא םג.  .ריעב תינויצ תורדתסה תמייק םאו ינויצ ינא םא ,תירבעב

 תורדתסהה תיבל ויתנמזה .העונתב השענב ןיינעתהו רמא -- ינויצ

 "הרוטלוק,ב םימעפ המכ רקיב אוה ,םנמאו .ונתא רשקב דומעלו

 תא עיבה .העונתב ליעפ תויהל ,אבצ שיאכ ,ודיב ןיאש לע לצנתהו

 היצילגמ ואצומ .סדנהמ ,רלזייא היה ומש .רשפאה לככ רוזעל ותונוכנ
 .(הירטסואב תובכרה יווק לש יללכ להנמ המחלמה ינפל ,יחרזמה

 יפיעס, 14 םוסריפו המחלמל הקירמא תופרטצה םעו ,חינש ורבע

 -סואה ידיב השובכה ןילופב םג .הפוריאב השדח חור הרבע ,"ןוסליו

 םידוהיה ונילאו .רורחשה םויל םיננוכתמו םינגראתמ וליחתה םירט

 דרוכז וחטבויו ןידה םויב דקפיי לארשי םעש ,תודדועמ תועידי ועיגה

 תוצרא תודהי ישארמ דעו םקוהש תועידי וננתסה .לארשי ץראל ויתוי

 תורטמה תמשגהל (יקסנרק ימיב) היסורו תפרצ ,הילגנא ,תירבה

 -מאמ לודג ידוהי םיבדנתמ אבצ יכ .רתוי דוע השיערמ העידיו ולאה
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 לרנג תואבצ םע דחא םכש םחול ,לארשי ץרא תיזחב בצינ הקיר

 .םיכרותה ידימ ץראה שוביכ לע יבנלא

 דוחיבו ,םידוהיה בוחרב הרבע הליגר יתלב תוררועתה לש לג

 -דתסהה ימלואו ירדח .הלועפל וררועתנ םיינויצה םינוגראה .רעונב

 -ונו םישנא בורמ ברע ברע ומה 9 הקסבשראו בוחרב תינויצה תור

 החמש וא הביסמ םושו ,תמייקה ןרקה ןעמל הלועפה הבחרתנ .רע

 .ופסאנ םילודג םימוכסו .היחילש רוקיב ילב הרבע אל יטרפ תיבב

 "המ .םישישקו םיריעצ ,םירוסמו םיליעפ םירבח ודבע ינויצה דעוב

 תיעיברה הילעה םע הלעש ,ןמדירפ בקעי תא ריכזהל שי םינורחא

 ,תישילשה הילעה םע הלעש טנמאיד לרב תא ,תובוחרב בשייתהו

 םוק ינפל תמו תינוריעה הצעומה רבחכ רחבנ ,ביבא-לתב עקתשה

 ץרפ ,ביבא-לתב תמו םירשעה תונשב הלעש ןיגריו םייח ; הנידמה

 תמש ,לכה לע בוהאהו רקיה ,ןויצ תביח תפוקת ישנאמ -- יקצשוב

 שארב דמעש לקנרפ לאיחי תא ריכזהל שי ןכ .םודארב 1938יב

 -קול השמ תא ,לג-ןמלגופ סחנפ תא ,ותיילעל דע תינויצה תורדתסהה

 רקוצ לאומש ,ינשוש השמ ,יבהז-ברךפדלוג ,ןמשיפ .ל .מ ,גרובנס

 תורייעו םירעב הלועפה ןוגראל ירוזא דעו םג זא םקוה םודארב .דועו

 .ףקיה תבר הלועפ החתופו הרבסה רמוח ,םיצרמ םשל וחלשנ ,הביבסבש

 -םיפוצ ,"רמושה, תורדתסה המקוה .דמולה רעונה ססתו לעפ

 לש תונוילעה תותיכהמ תודימלתו םידימלת הברה הפיקהש ,םינויצ

 לש תוגולפ םג ומקוה -- התוחתפתה ךשמהב .םיינוכיתה רפסה"יתב

 הרכהה תא החתיפ ,דואמ הליעפ היה וז תורדתסה .דבוע יממע רעונ

 תירבע דומיל .תונויצל םיללובתמ םיגוח הבריקו רעונב תימואלה

 -ילד םירבחל םניח םייללכ םידומילב םירועש ונתינ .הבוח התיה

 ,ירטסואה שוביכה ירע לכב םיבר םיפינס םיקה "רמושה,, .םיעצמא

 וז העונת שארב .םיעמשוממו םינגרואמ תורמושו םירמוש 6000 הנמו

 "נזור םייח םללכבו ,ינוגריא רשוכו העפשה ילעב םירבח המכ ודמע

 ,(לארשיב ראדה דרשמ לש יללכ להנמ םויכ ,טחנמ -ןנ םייח) גייווצ

 ר-יתב לש תישאר תוחא םויכ) ןמסייוו הנח .(םולבנזור) ידרו יבצ

 ןיעב םויכ) טי?בטקשומ הנשוש .,(ביבא-לתב םיינוריעה רפסה

 .דמולה רעונה תונחמ תא ונוויכו וכירדהש ,םירחאו (שרוחה

 תרכינ התיה "רמושה, תורדתסה לש | התעפשהו המושיר

 םיליגר ויה אלש םיינלופ םיגוחב ןכו ,תידוהיה תוירובצב תטלובו

 םהידעצמו םהיסומיג .םהיתועפוה .עמשוממו ןגרואמ ידוהי רעונ תוארל

 .םשור יבר ויה םייביטרופסה

 םינותנ ויהש םינלופה םגו ונל ועירפה אל םיירטסואה תונוטלשה
 .וניתושגרלו ונחורל וניבה ,םרורחישל היפצו תימואל תורדועתהל
 ,(1917 ףרוח) רופלב תזרכה לע השיערמה העידיה ןילופל העיגהשכ
 דובכש לכ לע ידוהיה רוביצה תא תובהלתהו החמש לש לג ףפא
 הפמ אלמ היהש ,לודגה תסנכה-תיבב הכרענ הלודג םע-תפיסא .וית
 .החמש בורמ וכב םישנא .ץוחבמ ויחתפ לע ואבצ םיפלאו ,הפל

 םימרוז וליחתה ךרע"ירקי םיצפחו םיפסכו ."הלואג ןרק, לע זרכוה

 המשרה הליחתמש העומש הטשפשמ יכ ,ןכ לע ואלפתי אלו .הילא

 ףסכ שילשהלו םשרהל הביבסהו ריעהמ םיבר םידוהי ורהנ ,הילעל

 .העיסנה תואצוהל

 היה אל םלוא .תולבגהו םיישק ועיפוהו -- המחלמה המייתסנ ךא

 ."רמושה, תעונת ירגוב םבור ,רעונה ינבמ תורשע רוצעל םחוכב

 -מצד תליחתבו רבמבונב ,ואצי תונטק תוצובקב .םהייוואמ תמשגהמ

 תאז התיה .ץראל םינושארה ועיגה ט"ערת חספב .ךרדל 1918 רב

 םהיניבו .תישילשה הילעה תא וחתפש ."105. לש תמסרופמה הצובקה

 .ץראה לש קשמבו תובשיתהב םירועמ םהמ םיברש םודאר ינב 65



 ינויצה רעונה /  (יקסבויבמלוג) בקעי ןב לאיחי

 םידיחי תובלב ומעפ ץראל תולעל הפיאשהו תינויצה חור
 םלועה תמחלמ תונשב םודארב ידוהיה רעונה ברקב תוצובקו ₪

 העבנש ,תיביטקייבוא -- תחא :וז הפיאשל ויה תוביס יתש .הנושארה
 הינשהו ,תינלופה רורחישה תעונתב ידוהיה רעונה לש ותוטלקיה-יאמ

 -תלו תימואל היחתל תימינפה תוררועתהב הרוקמש ,תיביטקייבוס --
 :..לארשי"ץראב תינידמ המוק

 רעונה יבוט ןיב תוררועתה ורכינ רופלב תרהצה ינפל בר ןמז

 ,רחסמל ינלופה ינוכיתה ס"היב ילתכ ךותב .םודארב ידוהיה

 ופתתשה ובש ,(לע לא) "םוטי'צש ווק, םשב תע בתכ אצוה

 חור תורודח ויה םהיתוריציש | ,םיידוהיה םידימלתה יבוטמ
 יקסבויבמלוג לאיחי ,ןמכייט השמ :ויח םיכרועה .תינויצו תימואל

 הבוס לחר הלייק : תונבהמו ץיבולפר יבצ ,רויכלמ לארשי ,(בקעי ןב)

 .גרבנטסריפ הינרו
 ינויצה ,"רמושה, ביבס רחא דמול רעונ זכרתה ןמזה ותואב

 ףסויו םיובכוה םהרבא ודמע ושארבש ,"גניטואקס,ה ביבס ןכו ,יפוצה

 .רליטש

 ,רעונה ןיב תומלתשה תוצובק ומק רפסהייתב ילתכל ץוחמ םג

 תורפסהו ך"נתה יכרע תיינקה ידיזלע הביבסה לע ןחורמ וליצאהש

 תבכרומ התיהש תחא דחוימב הטלב וללה תוצובקה ןיב .תירבעה

 םירפוס תרובחל ףרטצה ,תירבעל ריעצ הרומ ,ןייטשנרוב ךלמילאמ

 בתוכו ןייטשדלוג הדוהי ,ןמכייט השמ ;השראוב םיריעצ םיירבע
 רפסה"יתב יכינח לע הבר העפשה התיה וז הצובקל .הלאה תורושה

 .תירבעו ך"נת םלצא דומלל וליחתהש ,םיינלופה

 ןויערה ררועתנ ,רופלב תרהצהו היסורב הכפהמה רחאל דימ

 .הסינכ תורשאל תוכחל ילבמ ,ץראל רהמ תולעל םיריעצ רפסמ ברקב

 תפיסאהכרענ הילעל הנכהכ .תונכהב דימ וליחתה םהו ךרדה םהל הצא

 ומתח הבש ,71 הנדוגז בוחרב יקסבויבמלוג תחפשמ תיבב םיפתתשמ
 דושמ םייח תויחל היה הדיקפתמש תיפותיש הצובק תמקה לע תיגיגח

 .לארשי-ץרא תמדא לע םיפת

 הילעל רעונ לש תונוש תוצובק ריעב ונגראתנ רבכ 1918 תנשב

 םיוולמ ,הליל ןושיאב ,1918 רבמצד תליחתב .איהש ךרד לכב ץראל

 ,םיריעצ 13. התנמש הנושארה הצובקה האצי ,םיבורקו םירוה ידידלע
 םהב ועסנש תונורקב ,הניוול םכרדב ,םודארב תבכרה תנחתל

 תבכרומ התיה תאזה הצובקה .תותיזחה לכמ זא ורזחש המחלמ ייובש

 ,(יקסבויבמלוג) בקעי ןב לאיחי ,(גיוצנזור) ,םחנמ ןב םייח םירבחהמ

 רעונה דודג / רכפנזור (דלונרא) ןרהא

 ףא ,תוימשיטנא ונריעב רפסה"יתבב השגרוה 1914--1912 תונש

 -תהלו תינלופה הרבחב ללובתהל וסינ ונירבחמ םיברש יפ לא ב
 תצובק ונייה ,יקסני'זרי לש ורפס"תיבב ,ונא .םירצונה םהירבחל ברק
 תוללובתהה ןמ עשווינ אל יכ ,וניבהש ,תימואל הרכה ילעב םידימלת
 דודג ןוגריאל ןויערה הלע זא .תימואל תוררועתהל ןמזה עיגה יכו
 ."רמושה, םשב דמול רעונ

 ותעפשהש ,בר ינוגרא רשוכו ץומ לעב דימלת וניניב טלבתה
 םייח הז היה .וניתורוש ךותל םיבר הכשמ ,עונכש חוכ לעב םאונכ
 .הבר החלצהבו דודגה ןוגראב וירבחמ המכ םע דחי ליחתהש ,גיוצנזור

 דנזור) ידרו םייח ,(םולבנזור) ידרו יבצ | ,טרדלוג ,םיובכוה ןויצ ןב
 ,ןמרמיצ ,חמצ ,גלשרבליז .ל ,(ןייטשרבליז) יפסכ ןתנ ,ןמסיו ,(דלפ

 .(םוקמב 1920-ב תמו יאלקח לעופכ לאינביב דבע) ןמלגילפו גרבנזור

 -תפרה ירחא ,תאזה הצובקה ירבח ועיגה ,המורד םכרד תא םתושעב

 ,תורחא רעונ תוצובק רפסמב השגפנ םש .טסאירטל ,תובורמ תואק

 גיצנה לע ץחל ומייק ,םיריעצ 63 דחי ונמש ולא תוצובק .ןילופמ ןבור
 ,סעטאל ברה ,טסאירטב ישארה ברה לעו 'ץגולד רמ .םוקמב ינויצה
 .ץראל הילעה תא שיחהל ידכ אמורל הרובחה לכ םע אציש

 ןילופמ ועיגהש תורחא תונטק תוצובק ויה ילופאינבו אמורב

 תוצובקה .המויפ למנ ךרד רקיעב ,תורחא םיכרדב ,ינאטנופס ןפואב
 אמורב .105-ל םרפסמ הלע םימדוקה םע דחיבו ,םיריעצ 42 ונמ הלאה

 ץראלו םישקומ תמחמ הנכס תקזחב אוה ןוכיתה םיהש ,הצובקל עדונ
 דוע תוהשל הצובקה הצלאנ ךכ םושמ .אבצ תוינא אלא וגילפה אל

 .תיאלקח הרשכהל םירבחה ולצינ ןמזה תאו ,הילטיאב םישדח רפסמ
 -כלאל הליחת ,ילופאינמ תוינא יתשב ךכ רחא האצי הלוכ הצובקה

 ךרד ץראל יטירב אבצ הליבוהש תבכרב -- שדוח רובעכו הירדנס
 .1919 חספב ונעגה ץראל .הרטנק
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 ימ ,"105,7ה ישנא רתיכ ,םיאמודארה דימ ואצי ץראל םאובב

 דוקמב תואלקחב הדובעל ימו םידקשהו םיבנעה ימרכב הרימשל
 םידחא .ןופצב ידעלג רפכ דע םורדב היניטסקמ ,ץראב םינוש תומ

 ץראל ועיגה םייתניב .תבכרה תדובעב וטלקנ םגו םירעב ורדתסה

 .ןהב ורעתנו תודוקנה לכב ורזפתה םה םגש ,םודארמ תופסונ תוצובק

 -ארה םיבושיה תמקהב ופתתשהש םידחא םיאמודארה ןיבמ ויה
 ירחא תרנכה תפש לעו לאערזי קמעב תמייקה ןרקה תמדא לע םינוש

 -תהש ,'ב הינגד תצובק זא הדסונ ,לשמל ,ךכ .הנושארה םלועה תמחלמ

 הינגד ירבח ןיב .'א הינגד לש תפדועה התמדאמ רכינ קלח דבעל הליח

 םירוטה בתוכו ינשוש השמ :םהו םירבח ינש םודאר יאצוימ ונמנ 'א

 דודגל -- ינשהו רגינג דוסיל םשמו 'ג הינגדל זא רבע ןושארה .הלאה

 ריבכ תלילסב ודבע םירחא .לאומש-ןגל םשמו רודלפמורט ש"ע הדובע

 וקיפסהש ילבמ 1918-ב ןילופ תא ינטנופס ןפואב ובזעש ,םידחא .םיש

 םיבר ."הילצרה,, היסנמיגל לבקתהל ץמאמ ושע ,רפסה-יתב תא רומגל

 ,ץראה תנגהב 19217ו 19207ב תוערואמב ופתתשה םודאר יאצוימ
 .םילשוריבו ןוילעה לילגב דוחיב

 "רמושה. דמולכה

 םייח ,רליטש ףסוי ,ןמכייר לאימחרי :ויה םינושארה תוגולפ-ישאר ןיב

 :.תוצובק המכ ויה הגולפ לכב .םירחאו קסנוקמ םולבנזור יבצ ,דלפנזור

 לש דודג םג דסונ .תוצובקה ישארמ דחא היה הלאה תורושה בתוכו

 הרובד .ןמסייוו הנח ,טילבטקשומ הנשוש :ודמע ושארבו תודימלת
 .דועו ,יקסבויבמלוג

 םינויצ לש ריעצ רוד ךנחל התיה "רמושה, דודג לש ותרטמ
 לש הניגב :תומוקמ ינשב ונתלועפ ונלהינ הריד רסוחמ .םינמאנ
 .םילויטב םיעיגמ ונייה םשל ,הקבוינוטנאב ןכו ,רוטפק רעיבו ןמזולג
 תרות לע ונידקפממ ונדמל הברהו ,תפומל התיה דודגב תעמשמה
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 -- תויפוצה תרות תא ונדמל ןכ .הירוטסיהו ך"נת .תירבע ,תונויצה
 רזעילא הז הדשב דחוימב ןייטצה .'וכו םילבח תרישק ,םילהא תמקה

 .הפיחב םויכ ,ןומצע"גרבנרא
 תושיגפ וכרענ ןמזל ןמזמו .ץליק זוחמל ךייתשה ונלש דודגה

 .ןיינע תובר תואצרה ועמשנ ןהב ,תוגולפו םידודג ישאר לש

 תוקוצמ תמחמ ונתלועפ העגפנ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב

 ,הרישב התיבה ונרזחשכ ,רוטפק רעיל םילויטה דחא תעשבו ןמזה
 הצימאה ונתדימעל תודות קרו ,ונתוא הרצעש םיקאזוק תגולפב ונלקתנ
 .ננתוא וררחיש

 םבורו רזפתה דודגה ,ץראל םידקפמה בור ולע המחלמה םויס םע

 .הקשמבו ץראה ייחב ורעתהו םהידקפמ תובקעב וכלה םירבחה לש
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 םירבח ירבד

 רשקב תדחוימ השיגפב םירבח ולעהש םיפסונ םיטרפ רורצ ןלה
 : "רמושה,, דוסייל

 התואב .ךרעב 1915 תנשב םודארב דסונ "רמושה,, :ןמסיו הנח

 הדעו התיה תמייק .רפסה"תיב לש תישימחה הקלחמל יתסנכנ הנשה

 איהו .םינב לש הצעוממו תונב לש הצעוממ תבכרומ ,תישאר תנגראמ

 ןהיניבו ,תודבוע תונב תצובק הנגראתה ךכ רחא .דודגה תא הלהינש

 ,(םילשוריב תעכ ,ינומדא) רביירש המיס ,(גרבנזור) רביב האל :ויה

 -יביטרופסו יתוברת"ינויע :םיחטש ינשל הקלחתה הלועפה .דועו

 םעפב םעפכ .םילויטו הרבסה תולועפ ,.תירבעל םירועש וכרענ .יפוצ

 .ךרעב ,1917 תנשב היה דחא יצרא סוניכ .תונחמו תודיעו וכרענ

 ימוקמה ןקה לדגש רחאל .ץליקבו זדולב וכרענ םיירוזא םיסוניכ

 םיישארה םיכירדמה .רוזאב םיפסונ םיפינס ןגראל ונלחתה ,ססבתהו

 .הינאמ ותוחאו ,םולבנזור יבצ ,גךבנזור האל ויה

 הלעה ,לארשיב ךוניחה דרשמ להנמ שמישש ,חונמה רגיר רזעילא

 התיה וז .היצילגב "רמושה,, םע דוחיא לש ןויערה תא בובלב ונמזב

 ףרטצה רתוי ריעצה רודה .תדמתמ הילעב הנייטצהש רהוז תפוקת
 .טילבטקשומ הנשוש זא הדמע ושארבו ,1918 רחאל "רמושה,,ל

 -בוע תונב תצובק םג הנגרוא 1917 תנשב : (גרבנזור) רביב האל

 ,ינא יתייה תונבה תצובקב .םידבועה םינבה תצובקל ליבקמב ,תוד

 -צבח, היה הצובקה םש .תוכירדמ דועו ואדנל השֶאצ ,טנמאיד הלול

 .דחא דודגב ויה ןמסיו הנח לש תדמולה התצובק ןכו וז הצובק ."תל

 ."תיליביצה,  הגולפה ינגראמ ןיב םג היה דלפנזור ןורהא

 תוברתב טלקנ אלש ,םיפיעסה ינש לע חספש רעונ היה :לג סחנפ

 תימואל העונת המקשמ ,הנהו תודהיה תא חנז אל תאז םעו תינלופה
 .הכותל וררגנ ,רפסה-יתב תרגסמב תנגרואמ

 .1917 תנשב דסונ (לע לא) "םוטי'צש וק,, ןותעה :רויכלמ לארשי

 (יקסבויבמלוג) בקעי"ןב לאיחי .ןמכייט השמ וכייתשה תכרעמל

 רעונה לש יתגלפמ-יתלב ינויצ-יצולח ןותע הז היה .ץיבולפר יבצו

 זכיר ןותעה .תכנחמו תיבויח ,יתעדל ,התיה ןותעה תעפשה .דמולה

 תלהנה .םינלופה לע םג םשור השעו ,ינויצח לגדה ביבס רעונה תא

 ןתנ ןותעה .ותצפה תא הרסא אלו ןותעה תאצוה לע העדי רפסה"תיב

 לאיחי :םללכבו ,םהיתונורשכ תא תולגל םירשכומ םירענל תורשפאה

 -לת תמב ןיעמל היה ןמזה תצורמב .דועו ןמכייר ,ץלוו ,יקסבויבמלוג

 .תיתוברתו תיצולח המגמ םג התרישש םידימ

 תוהובגה תותיכה ידימלת ופתתשה בובלב םורגופה רחאל

 הבוגתכ .םיחצרנה רכזל תסנכה"תיבב הרכזאב רפסה"יתב לש

 -תיבמ וקלוסי הרכזאב ופתתשהש םידימלתה לכש ,הלהנהה העידוה

 קר .דימלת לכ לש שדחמ ותסינכ לע דרפנב ונודי ךכ רחאו ,רפסה
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 -אל יקסבויבמלוג לאיחי לש ותיילע םע .הריזגה הלטוב םיצמאמ ירחא
 -חמ תכרעמה הנגראתנ המ ןמז רובעכ ךא ,ןותעה לש ונרק הדרי ,ץר
 לש םבור ,הלוכ הריוואה התנתשנ םייתניב .השארב יתדמעוה ינאו ,שד
 .ומויק תא קיספה ןותעהו -- ץראל הלע רעונה יגיהנמ

 ירטסואה שוביכה ימיב ינויצה זכרמה

 תוליעפה זכרמל םודאר התיה ןילופב ירטסואה שוביכה ימי

 .הביבסב תודוגא תורשע םע הרשקש םירשקל תודות ,תינויצה ב

 אלא ,םוקמב הקזח תינויצ העונת ןוגראב קפתסה אל ינויצה רעונה

 .זוחמה ירע לכ לע הפונתב םג רעתסה

 הננוז םהרבא "רד ,ןגהנפוקב תינויצה הביטוקזכאה ריכזמ עיגהשכ

 .םודארל הנפ ,ןילופל 1916 תנשב (קחצי ןב םהרבא -- יתורפסה ויוניכ)

 יתארקלו ,"הפוריא,  ןולמל יתנמזוהשכ ויתסה ימימ דחאב הז היה

 ח"וד יל רסמ אוה .חור ראש לעב אוהש וב היה רכינש םדא.עיספה

 תימלועה תינויצה העונתה ייוכיס לע .ינידמה בצמה לע טרופמ

 .םיביריה תונחמה ינש ןיב תינדפק תוילרטיינ לע הרימשב ךרוצהו

 ,תינויצ תורדתסה ןוגראל תטרופמ תינכת ול איצמהל שקיב ףוסבל

 דאר ,ןילבול תוזוחמ תא ללכש ,ירטסואה שוביכה חטש לכ תא ףיקתש

 .ץלקו בוקרטויפ ,םוד

 -שה אל ,1911-ב טחושו קצנירפש לש םרוקיב תעשב ומכ ,בושו

 לפנ תונגראתה תלועפ לוע לכו ,הרוזנצה ללגב ונירבח יקיתו ופתת

 ונארק ,הביבסב םירויסה תינכת תא יתדביעש ירחא .רעונה ימכש לע

 -בול בוחרב ,םודארב תינויצה תורדתסהב הסנכתנש תיצרא הדיעול

 הנושאר השיגפ וז התיה .הננוז םהרבא ר"ד לש ותואישנב ,25 הקסל

 "טנמלרפ םיקודקד אלל .,תונוש תורייעו םירעמ םיליעפ םינויצ ןיב

 הדיעוהש קפס ןיא םלוא .הדיעוה התואמ לכיטרפה ידיב ראשנ אל ...םייר

 דוסיה תא החינהו ,הלא תוזוחמב תינויצה העונתב שדח קרפ החתפ

 .תידוהיה היסולכואהמ רכינ קלח ןמזה תצורמב ףיקהש קזח ןוגראל

 תינמרגב בתכמ -- הפוקתה התואמ ידיב הדרשש הדיחיה הדועתה

 בתכמב .1918 יאמב 6"ב הניומ הננוז םהרבא ר"ד י"ע לג .פל חלשנש

 ד-יכה חטשב תפתושמה ונתלועפש לע ,ותחמש תא בתוכה עיבמ הזה

 דוחיאל םייוכיסה םירבוג יכו ,הווקמה ירפה תא האשנ ירטסואה שוב

 ףיסומ ףוסבל .ןילופב שוביכה יחטש ינשב תינויצה העונתה לש ללוכ

 םג ןכלו ,ןמזמ יל עודי ךמכש לע תלטומ הדובעה תיברמש,, ,בתוכה

 ."הלועפה זכרמבכ םודארב יתרחב

 םיאצומ ונא ,1918 רבמטפסב 5-מ "קלָאפ עשידוי סָאד, ןותעב
 : .ש.ג תאמ ירטסואה שוביכה חטשמ האבה היצנדנופסרוקה תא

 שוביכה חטשב ינויצ רצבמ תבשחנ םניחל אל םודאר ריעה,

 ריבסח לכב םש הל התנק םודארב תינויצה תורדתסהה .ירטסואה

 תא ןיבהל השק .ןילבול הריבה ריעמ "הרוכבה, תא האיצוהו ,הב

 םיורבדמשכ הב בשחתהל שיש ,איה הדבוע םלוא ,תאזה העפותה

 ,אוה ןוכנ .ירטסואה שוביכה לש חטשה לכל ינויצ זכרמ לע

 .םייוסמ רבשמ ריעה לע תרבוע תימוקמה תינידמה התלועפבש

 תינויצה תורדתסההשכ ,םהה םינמזב דוע וכרענ היריעל תוריחבה

 וישכע תשגינ םודאר םלוא ,הילותיחב ןיידע התיה םודארב

 תכרענ ,ינויצה דעוה לש ותמזיל תודות .הדובעל הקזח הפונתב

 ,תינוריעה הצעומב םיללובתמה םיגיצנה לע תיללכ תורעתסה

 ללכב תידוהיה היסולכואה לש היתועיבתל תושידאב םיסחייתמה

 .תוימואלה היתויוכזל תדגנתמו

 ,םיירובצה םהיתוחכ לכ תא וישכע םיסייגמ םודארב םינויצה

 יבמופ ח"וד רוסמל תינוריעה הצעומה ירבח תא חירכהל ידכ

 םיללובתמה וברסי סא .היריעב םהישעמ לע ידוהיה רובצה ינפל



 -אלמה ילעבו םינויצה ינוגראו רובצהמ ודדובי םה ,יבמופב עיפוהל

 הלא םיגיצנל ןיאש ,תוטלחה ולבקיו האחמ-תופסא ונגראי הכ

 יכ ,קפס ןיא .םודארב ידוהיה רובצה םשב עיפוהל תוכז לכ

 ריחבבו ,וללכב םודארב רוביצל תיכונה תובישח היהת הזה רבדל

 היסולכואב תנעשמ םוש םיללובתמל היהת אל תואבה תור

 .תידוהיה

 -רואה רעונה לע הנטק אל העפשה םג התיה תינויצה הלועפל

 .ל .-י ברה ,ןיבמוגמ ברה לש םהימואנ .םודארב יסקודות

 ,ידרחה רעונה יגוחב היצטנירואירל הלודג הפיחד ונתנ ,קינטולז

 .הזה רובצל שדח יולג תניחבב ויהו
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 הלגמ םודארב "ןויצ תונב, תוינויצ םישנ תורדתסה םג..,

 ,תוינע תורענל רפס תיב ודסיי תוריעצה תוינויצה .הבורמ תוליעפ

 הפשה יניגמ לש תואחמה תורמל תידיאה הפשה תא םידמול ובש

 תא הדיקשב תודמול תורואנה תוינויצה יכ ,ןייצל שי .תירבעה

 הפשה תא לכ םדוק תונקהל שי ןתעדל םלוא ,תירבעה הפשה

 סחיה .תיללכ הלכשה הל ןיאש הרענל הפ לעבו בתכב תרבודמה

 ןתובהלתה תא המואמב ןלצא שילחה אל שידיא תפשל יבויחה

 הניאש ,האירבה היצניבורפל תינייפא העפות איה וז .תירבעל

 םודארש רמוא הז ימ .תואיצמל תלגתסמ אלא תוירואיתב תקחשמ

 * ..םודארמ דומלל לכות השראוש הרוק ?השראומ דומלל הכירצ

 -ופה הנידמה תמקה ירחא) רבוטקואב 31-מ ןוילגב ןותע ותואבו

 : "םודאר, האבה הבתכ המסרפתנ ,(תינל

 האצמ ,ןילופ תודהי ייחב תוירחא תאלמ תיחכונה הפוקתה,

 רתויב קזחה ןוגראה רותב רשא ,ןאכ תינויצה תורדתסהב קזח דה

 תידוהיה היסולכואה לכ לש תינידמה הגהנהה הידיב ,רוביצה ייחב

 -יתלב תינויצה תורדתסהה תא האצמ אל תאזה הפוקתה .םודארב

 ,הנכומ

 הנידמה לש התווהתה ,ןילופב םינורחאה םייטילופה תוערואמה

 -לש העשה תולאש ןה ולא תיללכה תידוהיה תוינידמהו תינלופה

 תינויצה תורדתסהה לש תיללכה הפיסאה התיה הכירצ ןהיבג

 רבחה לש ותאצרה ירחא .הדמע טוקנל ,זחל 19 תבשב םודארב

 הנומת ורייצש ,םירחאו ןמלימ ,גיוצנזור םירבחה ומאנ ,ןמלגופ

 דמעש) ןייטשנוול ישנא םיגציימ םהבש םיידוהיה םייחהמ המוגע

 -רפל רפיצ ר"ד ינויצה דגנ םימדה-תוריחבב םיללובתמה שארב

 הטלחהה הלבקתנ ףוסבל .םיידוהיה םיסרטניאה תא (הניווב טנמל

 לש ולרוג הערכהל דמוע וז העשב יכ ,ךכל בל-םישב :האבה

 ,ודיתע יולת ידוהיה רוביצה לש דכולמה ונוצרב יכו ידוהיה םעה

 -והי תוגיצנ םיקהל ,םודארב תידוהיה היסולכואל הזב םינופ ונא

 םיילכלכה ,םיינידמה ,םיידוהיה םינוגראה לכ לש תדחואמ תיד

 תימואל תוגיצנ ,תורחא םירעב תויוגיצנה תמגוד ,םייתוברתהו
 ןקתל ידכ ,םלועב םיידוהיה תורסומה רתי םע דחי לעפת תאזכ

 ידוהיה םעל ןתניתשו ,תורוד ךשמב ידוהיה םעל השענש לוועה תא
 תורשפא ןכו ,לארשי-ץראב ימואלה ותיב תא ןנוכל תורשפאה
 -הב םידוהיה םיבשוי ןהבש תוצראב תישפח תימואל תוחתפתהל
 -אה הלעננ "הוקתה, תרישבו תיללכ תובהלתהב .םיפופצ םינומ

 תפיסאב םג הלבקתנ המוד הטלחה .יתבר הנגפהל הכפהש הפיס

 ,"דנוב,ו ןויצ ילעופ וכרעש תופיסאה דבלמ .יאמדקאה רעונה
 -מזיב ,ריעב תידוהיה היסולכואה לכ לש םעדתפיסא בורקב סנוכת
 הצעומה דוסייל תשדקומ ,תימוקמה תינויצה תורדתסהה לש הת

 ."ןילופב תידוהיה תימואלה

 תדיעו לע ח"ודב םיאצומ ונא ,1918 רבוטקואב 24-מ "הריפצה,ב
 יגיצנ לש םהיתועפוה לע םיעטק ,השראוב ןילופ ירעמ םינומיאה"ישנ
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 תינויצה תורדתסההש עיצה ןמלגופ רמ : םודארב תינויצה תורדתסהה

 לאשמ ךורעתו תימואל תוגיצנ תמקה ןעמל הכ דע התשעש המ םסרפת

 םעה לא תונפל עיצה ןיגריוו רמ .הז ןינעב תידוהיה היסולכואה ןיב

 .לארשי ץראב וניתויוכז לעו ול ונתרזע לע דומעלו ינלופה

 אלא ,תינוגראו תינידמ הלועפב הקפתסה אל תינויצה תורדתסהה

 סָאד,ב .לארשי ץראב בושיה ןעמל תיפסכו תיתרבסה הלועפ םג הלהינ
 ןעמל תיבגמה לע םיארוק ונא ,1918 טסוגואב 22-מ "קלַאפ עשידוי
 : םיאבה םירבדה תא ,םודארב הלהנתהש בונל'צ ש"ע הבשומ

 תסנכה תיבב תחא ,תואצרה יתש קינטולז ברה אשנ םודארב,

 ויה .ןורק ףלא 16 לש םוכס ףסאנ םוקמב וב .םלואב -- הינשהו

 םוכס ףסאיי םודארב יכ ,תווקל שי .ןורק ףלאמ הלעמל ומרתש

 תובהלתההו םמורמה חורה-בצמ .ןורק ףלא האממ תוחפ אל לש

 ןהיתועבט תא ודירוה ,תורענהו םישנהש העשב םאישל ועיגה

 ומרת .בונלצ ר"ד ש"ע הבשומה ןרק ןעמל םרסמו ןהיטישכתו

 דוד ןגמ -- ןמרוק ףסוי ,בהז טע -- ןמיוב שרה -- םוקמב וב

 התוחא רכזל בירנייו הנח ,ףסכמ קיתרנ -- ןמטור היבוט ,בהז יושע

 םע ,בהז תעבט -- גרבנטור הניב ,םינינפ תזורחמ -- אמעט

 "וט םינבא םע בהז יליגע -- טנמאיד לידניירב ,ןוילדמו דוד ןגמ

 -- ןמשיפ לרפ ,ןוילדמ םע בהז תרשרש -- לעפמאק הרפש ,תוב

 ,הבוט ןבא םע בהז תעבט -- ןמשיפ הדניה עלייב ,בהז תעבט

 -שורג יבצ ,בהז תעבט -- קערש קחצי ,בהז תעבט -- ןיול רתסא

 ןבא םע בהז תעבט -- גרברבליז הנח ,בהזמ דוד ןגמ -- ץיבק

 בהז תעבט -- ןמשיר לאימחרי ,בהז תעבט -- קערש תרבג ,המודא

 תרשרש -- רגיצנד הדוהי ,בהז תעבט -- ןמרקא הרש ,דוד ןגמ םע

 -- ןמדלפ הכלמ ,בהז תועבטמ שולש -- גרבנטסק לארשי ,בהז

 ,ףסכמ דוד ןגמ -- ןמיינ 'ה ,תובוט םינבא יתש םע בהז תעבט

 ."ןורק 10ו בהז תעבט -- טניצ הנח ,ףסכ יליגע -- ןוילדמ היבצ

 :1918 רבמטפסמ 5-מ "הריפצה,ב רפוסמ תיבגמה התוא לע

 קינטולז בייל הדוהי 'ר ברה ונריעל אב םייעובש ינפל,

 .בונל'צ ר"'ד ש"ע הבשומה דוסי תבוטל הלומעת להנל ןיבמוגמ

 םעידוהל ונריע ינבל תודחוימ תועדוה איצוה ינוריעה ינויצה דעוה

 תסנכה תיבב ברה םאנ םויה ותואב .דבכנה ונחרוא לש ואוב לע

 ןרק,ל ןוגה םוכס ףסאנ דמעמ ותואבו שיא יפלא לש להק ינפל

 תולמעתהה שרגמב "רמושה, תא ברה רקיב תרחמל ."בונל'צ

 םאנ םויה ותואב .הפיה םתוחתפתה לע ונוצר תועיבש עיבהו םהלש

 םלואב תובהלתהה .תיסורה היסנמיגה לש לודגה םלואב םג ברה

 -כתו בהז יליגע ,בהז תועבט ובדנ םיברש דע ,הלודג הכ התיה

 תיגיגח הבישי התיה ברע ותואב .הבר החמשב םינוש םיטיש

 הבישיב .םיבושח םיתב ילעב ונמזוה הילאש ,"הרזע, םלואב

 םיפסכ ףוסיאב קוסעיש דחוימ דעו רחבנו םירתכ יפלא בוש ופסאנ
 םיתב ילעבו תודוגאה לכ יגיצנ ופרוצ הזה דעול .בונל'צ ןרקל

 ."םידבכנ

 איצוהל ידכ ,םודארב התשענש תינוגראה הלועפה לש המוציעב
 ר"ד רחסמ ינינעב םודארל אב ,תיצראה הדיעוה תוטלחה תא לעופל

 אוה ."תוברת,, ישארמו השראוב יזכרמה ינויצה דעוה שאר ,למולק

 שוביכה חטש לכ לע שלוחה ,חתופמ ינויצ זכרמ ןאכ אוצמל עתפוה

 ,הכונח ימיב הז היה ."הרוטלוק, תיתוברת הלועפל זכרמ םגו ירטסואה
 ובוש םע .האצרה אשנ ובש ,הכונח ףשנב ףתתשהל ןמזוה חרואהו

 םידחוימ םיחילש תועצמאב םיזכרמה ינש ןיב םירשק וקדהנ השראול

 ילעבל אלא םיחטשה ינש ןיב רבעמה היה רוסא המחלמה יאנת ללגב)

 גילז רמ ,השראוב ינויצה זכרמה לש יללכה ריכזמהו ,(דבלב תונוישר



 ןיכהל ידכ םודארל אב ,"םיפוצה. תעונת שארב םג זא דמעש ,ןמציו
 םירוטה בתוכל עיצה ןמציו רמ .םולשה אובב ינוגראה דוחיאה תא

 חטש לכב הרבסהה תלועפ תא ןכו ,תיללכה תוריכזמה ןוגרא תא הלאה

 תינויצה העונתה לש הדוחיא ךילהת השעמל ליחתה הזבו ,שוביכה

 .תיאסרגנוקה ןילופב

 8דמ "קלָאפ עשידיא סָאד, תינויצה תורדתסהה לש הנואטבב

 :האבה הבתכב תאזה הלועפהמ דה םיאצומ ונא 1918 טסוגואב

 ד-ראה כ"ב תופתתשהב ןילבולב הנורחאה תוצעייתהה ירחא,

 .השראוב תינלופה תיצראה תינויצה תורדתסהה םע הלאה םינוג

 ןמלגופ סחנפ רמ  .תיביסנטניא הלועפ תובר םירעב הליחתה

 ,תיזכרמה הכשלב עובק רבח ל"נה הדיעוב הנמתנש (םודארמ)

 תויורדתסהה קוזיחו היצזינגרואיר םשל תולודגה םירעב התע רקבמ

 ."ןהב תוינויצה

 ונא ,הריציו םולש יאנתל רבעמל ,המחלמה םויסל םיעוגעגל דה
 : 1917 רבמבונב 1דמ "קלֶאפ עשידיא סָאד,-ב םסרופש זורכב םיאצומ

 ונד רבכ ! לארשיל תמייקה ןרקה ישרומו תוינויצה תודוגאל.

 םילודגה םידיקפתה לע המחלמה ימי ךשמב תינויצה תורפסב הברה

 רגניטא לש ותעצה תא םישגהל ידכ .םולש ימי אובב ל"קהקה לש

 ןוילימ תוחפל הלעיש רבד ,תוחפשמ 100 תונב תובשומ דוסי רבדב

 ירובירל םיעצמאה דחא .םימוצע םימוכסל ונא םיקוקז -- קנרפ

 הכשלה התע הז האיצוהש םולש תואחמה ןה תמייקה ןרקה תוסנכה

 לארשי ץראשו ובלל בורק ומע לרוגש ידוהי לכ .גאהב תישארה

 תואחמהה תא שוכרל בייחתהל ךירצ ,ול הרקי ונדיתע ץראכ

 (ןמלגופ סחנפ) :םותח -- םודאר ,םולשה אוב םע הלאה
 בל םש ןילופב ל"קהקה לש יזכרמה דעוה ;תכרעמה תרעה

 ."הילע תטרופמ העדוה םסרופת הלאה םימיבו ,וז העצהל

 "המידק.. תורדתסה / :גיוצנזורכ ינשוש השמ

 ינשוש השמ ןתונ תישילשה הילעה ימי לע טרופמ רואית

 םודארב העונתב ליעפ היהש ,רגינג תצובק ידסייממ ,(גיוצנזור)

 םודארב תונויצה לע תונורכז ,ויתומישר יתש ןלהל .ותיילעל דע

 המחלמה ימיב תונויצה לעו הנושארה םלועה תמחלמ ברע

 יב םודארב ידוהיה רעונה לש בלה ישחרל הנמאנ הירלקפסא

 .םהה םימ

 הי

 ינאו ,1911 תנש תליחתב יתאב ,יבא תיב תדלוה ריע ,םודאר

 ,תודהיה יכרע תא .הלועפו הרבח אמצ ,ססותו רע 15 ןב רענ ב
 ותיירפסמו אבא תיב יווהמ יתקני .ןויצ םביח תא ,התרוסמו התרות

 ףד לעמ יתדמל "ךרדה םא לע, רישה תא .תיתלכשההו תינרותה

 עוואוו 'ר יבא די בתכב בותכ אוהו ,םיחספ ארמגה לש הפיטעה

 טעמכ יתעדי "ןופיסויה,ו "דוד תיבל תונורכזה, תא .ל"ז גיוצנזור

 ןורבשבו ,התיבה אבא אב וב םויה תורח יתודלי רחש ימודמדב .הפ לע
 תא ץלח !תמ לצרה ר"ד ,םידוהיה ,ונל הרק לודג ןוסא :רמא בל

 ינפלש שיאה לדוג לע ונל רפיסו ,לבא תבישי העש יצח בשיו וילענ

 םויהמ .םידוהיל לארשידץרא תרזחה תא שרדו בצייתה םינזורו םיכלמ

 ןויצב רושקה ,ישחומ רבדל לארשי-ץרא לע םולחה ילצא היה אוהה

 .יתומולחו יתושי תא אלימו

 ךלפב תורעי יקסע ,ויקסע לוסיחו ריעצ ליגב יבא תומ ירחא

 "חפשמ ינבמ רעונה גוח תא יתרכה .םודארב עקתשהל ונרבע ,השראו

 ס'טחוש םינוב) "טחושה םינוב ידכנ, ללוכ םשב וארקנש הפנעה ונת

 יולבל ףסונ ,יל השמיש השיגפ לכ .םהירבחמ םיבר ןכו (ךעלקינייא

 היחתה -- יבלל בורקה ןינעב םירבד יפוליחל םג ,םיעושעשו ןמז

 .לארשי-ץראל הילעל יתננוכתהו ,תימואלה
% 

 תוררועתהו תוחיתמ .סילייב טפשמ ימיו ןקלבה תמחלמ תונש

 .תרבוג תוימשיטנאהו ,םידבעושמה הימעב ,הפוריאב תורבוג תימואל

 תונח לש החתפ לע רעונה אבצ ןכלו דוע םייק היה אל וידר

 .הקסלבול בוחרבש םיימויה םינותעה ןכוס ,קידיינ .י .א לש םירפסה

 תינקלבה המחלמה תיזחמ תועידיה תא ונייה םיארוק שפנ תרעסב

 .סילייב טפשמב תללוחתמה ,תימינפה הכרעמה תיזחמו ,הקוחרה

 ףרטצהל רעונהמ םיבר העינה ,אצומ אלל בלב הרבטצנש הקעומה

 לופנבש ונימאה .עשרה ןוטלש רוגימל תויטסילאיצוס רתס"תודוגאל
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 ,ץראל הילעלו ןויצ םולחל וספתנ םירחא .םידוהיל םג בטוי רטשמה

 הילעה םולח םעו .ץנה ינרפצב רכנב לארשי תנויל הווקת ןיאב

 ייח ,לארשי"ץראב םיישפחו םישדח םייחל בלב הסומכ ההימכ התיה

 .רהוטו למע ,תוטשפ ייח ,הקיתעה תדלומב םיישפח םירכיא

 "וגס םיכרדהו ,ידמ םיריעצ ונאו ?הז םולח םישגהל דציכ, םרב

 לרוגו היכרות ביבס םיגוידהו ,םלועב םיינידמה םייונישה ךא ? תור

 -ץראל םידוהיה תבישל סחיב םג ילואש ,הווקת ונב וחיפה ,היתוצרא
 .התמדאב זחאיהלו ץראל תולעל םהל חינהל ,רבד השעיי לארשי

 אלו ,הלאה םינשב םודארב םייק היה אל ליעפו ישממ ינויצ ןוגרא

 -ונתה .הילעל תוננוכתהלו םישעמל ססותה רעונה תא ונווכיש םישיא

 ,תמייקה ןרקה ילוב וא ,לקש תצפה .היסורב הרוסא התיה תינויצה הע

 םינויצ לע םנמא ונעדי ,רעונה ,ונא .רסאמו טפשמב התיה הכורכ

 ןויצ תלחג תא םירמושה .,לצרהו ןויצ תביח תפוקתמ ריעב םיקיתו

 ,"לוש עשיטסיגויצ, יורקה םהל דחוימ ינויצ תסנכ תיב םגו .םבלב

 דוחו ,לארשי"ץרא בושיל ףסכ תורעקב רופיכ םוי ברעב םיפסוא ובש

 ונא םג .ןויצ ירישו תופקהב הרות תחמש גח תא הבר החמשב וב םיגג

 םינויצ ןיב ינוגראו קודה עגמ םלוא ,הנשב הנש ךכב ונפתתשה

 ןגראתהל ,ןכ לע ,ונלחתה .םייק היה אל רעונה ןיבל הלא םיקיתו

 ."המידק, םשב תינויצ הדוגא ונדסיו ,ונמצע תוחוכבו ונדבל לועפלו

 אמצ ,דבוע יממע רעונ םבור ,םירענ 40--50"כ התנמ הדוגאה

 -ניאו הפנע הלועפ "המידק,, החתיפ םהה םימיה ידממב .תעדו הלועפ

 דושיגפו וניתופסאל עבק םוקמ אללו תרתחמב התיה הדובעה .תיביסנט

 ונלביק ונממו "יאסידואה דעוה, םע םיבתכמ ירשקב ונדמע ונית

 תועידיו הלומעתו הרבסה תורבוח ,"קעטַָאילביב עקיפוקה.. לש תורבוח

 ישאר ידי-לע בתכנש ימואלו ינויצ רמוחו ,היתובשומו לארשי-ץרא לע

 ץיקבו ביבאב םיגחו תותבש ירקבב .האמה תישארב תימואלה העונתה

 ונינפ םשמ .דורוגנאויא-םודאר תבכרה וקב םילויט םיכרוע ונייה

 תא ונארק ,וניתופיסא תא ונכרע הבו ,הביבסב רתסה"תושרוחמ תחאל

 .היתובשומו לארשי-ץרא ינינע לע ונדמל .ןהילע ונחכוותהו תורבוחה

 הפשב תומלתשהו דומיל לע ,ונתדוגא לש התלועפ חותיפ לע ונחחוש

 .'וכו תירבעה
 תורפתל הכאלמה"תיב ןודעומל ונל שמיש םימשגו ףרוח ימיב

 וכרענ וב .5 אקזדורגובונ בוחרב ןמטור לאקזחי ונרבח לש ויחא לש

 תביסמב .םיבכמה גח תא הנושארה םעפב וגגגח ובו תואצרהו תופיסא



 תורמשמ ודמע ,םיפתתשמה לכ לע בר םשור הריאשהש ,וז הכונח
 -גשה .םייוצרז-יתלב "םיחרוא,, לש עתפ תרידח דעב רומשל ידכ בוחרב
 תירבעה הפשה דומילב ונחתפ .הצפהל תמייקה ןרקה ילובו םילקש ונ

 םיברעב תועיבקב ועמשנ הילילצ .תושיגפבו בוחרב הב ונשמתשהו

 תומוקמ -- ינוריעה ןגבו הקסלבול בוחרב תיאמודארה "תלייט,ב

 -קהב םידבוכמ םינלופו םידוהי ונירחא ובכע םעפ אל .רעונה לש שגפמ

 .תומלתשהל םיגוח םג הנגריא "המידק,, .הרזומה הפשה ילילצל םביש

 ונירבחמ םיבר וגנוכתה ,םירוהה לש הקזחה םתודגנתה ףא לע

 תואצוהל שורדה םוכסה תא רובצל וחרט םייתניבו ,ץראל תולעל

 עונכשהו החכוהה חוכ לכב ולדתשה םידידיו םיבורק ,םירוה .ךרדה
 ץראל ושידקתש םכנמזו םכחוכ לע לבח,  .וז ונתטלחהמ ונתוא אינהל

 שי הבש הקירמאל ירה ,רגהל רבכ םאו .םירמוא ויה "תחנזומו הממוש
 וניתופיאשו ונחורל וניבהש הלא םג ."רדתסהלו םייח תושעל םייוכיס

 םיכרותה .י"אל הילעל םיאנתה ורשכוה אל דועש ונעטו וגייתסה --

 .הפפורתנ אל השוחנה ונתטלחה םלוא .'וכו ץראהמ םישרגמ

 -גרברפפוק ףסוי רעוסהו ץימאה ונרבח היה הנושארה תינונסה

 ויבתכמ .הידסייממו "המידק,, יליעפמ אוהו ,1913-ב הלעש ,ןתשוחנ

 םע רמושכ ויתונומת ןכו ,ץראב םייחהמ םיבהלנ םירואית םיעפושה

 בקעי זא הלע ןכו .וננוימד תא וביהלה -- הדוהי ימרכב דיב קשנ

 ותיילע ירחא םישדח המכ .14 ןב קר אוהו ,חור ראש לעב רעני ,רקוצ

 .רקלז בד םירחא ולע ןכ ."לאלצב,. תונמאל ס"היבל דימלתכ סנכנ

 ינפל .םויה דע ל"למ רפכ יבשייתמו ידסייממ ,זיוהיינו ץיבקשורג דוד

 .תיגיגח הדירפ תביסמ םהל ונכרע םינורחאה תיילע

 םישגהלו זא תולעל וחילצה "המידק,, ירבח לכ אלש יפ לע ףא

 ,םהייחב בושח קרפ התיה "המידק,,ש קפס לכ ןיא ירה ,םהיתופיאש תא

 ירחא קרש םהיניב ויה .תובר םינש םיירפ ונתנ זא וערזנש םיערזהו

 םירבחה תא הזב ריכזאו .תולעלו ץלחהל וחילצה רתויו םינש רשע

 ןבוארו יקצידולוק בקעי ,ןמטור לאקזחי :האושב ודמשנש םירקיה
 .ד"יה ,רבורשפ

 ,ט"ערת חספב ץראל ונעגהש ,תישילשה הילעה ינושאר ,ונאו
 .ירבעה דודגב םילייחכ ונימדוק תא םיחא תחמשב ונשגפ
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 .הנושארה םלועה תמחלמ תלחתהב םייקתהל הלדח "המידק,
 ובוש .ינמרגה שוביכה ימיב םודאר ידוהי תא ודקפ תובר תורצו תועווז
 תיילת -- םיידוהיה םיבשותה יבגל םימיאה ןוטלשו יסורה אבצה לש
 -שאהו תושיגנ ,יסורה אבצה לע וריש הנאותב עשפמ םיפח םישנא

 ץראל הילעה

 םינובו םי1ע / (ןמטכר) ינוקרצ דוד

 רבכ .דבכנ םוקמ םודאר ידוהי וספת ץראל הילעה תודלות

 תוהזל ונידיב ןיא .םייוליבה תיילעב םודאר לש הקלח לע ונדמע ב
 םבשייל םיכסה ןורבהו רבילהומ ברה ןגריאש ,"הרשעה, תצובק תא
 ןיגריו תחפשמ ןללכבו םודארמ תוחפשמ המכש עודי םלוא ,ץראב

 ינבכ ,רחבומ ישונא דוסיב הנייטצה הינשה הילעה .ץראל זא ולע

 הישעתהו הדובעה ייחב םישרש וכיהש ,ןוסדיודו לורק תוחפשמ

 תנגרואמ הצובק ץראל התלע הנושארה םלועה תמחלמ ברעו .ץראב

 ,(ןתשוחנ) גרברפפוק ,רקלז ןמפייז ,דרובסיו םללכבו םיצולח .לש

 הנש רובעכ םלוא .ןוגריאו הלועפ לכ תקספהל ומרג הלא לכ -- ,תומ
 שדחמ המקוה אל הדוגאה ךא ,ירטסואה אבצה ידי-לע ריעה השבכנ

 תא ובזעו ורזפתה םקלחב ,אבצל וחקלנ םקלחב -- הירבח .ליעפ ףוגכ

 -ףותיש אלל לבא םידידיו םירבחכ םנמא םישגפנ ויה םיראשנהו ,ריעה
 ירבח ואצמנ ,רופלב תרהצה ירחא ,המחלמה ףוסב .ינוגריא הלועפ

 ידסיימ ןיב היה םהמ קלח .ריעב םינוש םיינויצ תונחמב "המידק,

 ידסיימ ןיב ויהו תינויצה תורדתסהל ףרטצה ינש קלחו ,ןויצ ילעופ

 .ץראל זא ולעש הלאל ץוחמ ,"הרוטלוק,

 תוררועתהל רוקמ "המידק,, התיה םודארב רעונה ינבמ םיברל

 םהה םימיה םשור .דיתעל םכרדו םתוחתפתהב בלשו תינויצו תימואל

 לש תונוש תוניפב םייחה הדוגאה ירבח לש םנורכזבו םבלב רומש

 | .ץראה

 תרזעב הצפהל תמייקה ןרקה ילוב תא ונייה םילבקמ םהה םימיב

 היהש ,טחוש לשיפ 'ר לש ונב ,רקוצ עשוהי ,ינרוכז .םינוש םיכוותמ

 תארקל רמוחה לכ תא ונילא ריבעמ היה ,"רימזה, ידסיימ ןיב םג

 וקלחל ידכ ,טנמאיד םולש 'רמ לביקש םירופיכה םוי ברעב תורעקה

 .הצינילגו בוקשר'זד ריעה ירברפבש ךעלביטשהו תסנכה יתבב

 ךכ רחאו יאסדואה דעוה םעטמ ינוריעה השרומה זא היה טנמאיד םולש

 .אישב :טרפ דועו .ץראב םייח ויאצאצמ םיבר .תמייקה ןרקה לש
 לש ויבא ,ןמכייט הקסוי תיבב הלשמ הרידב "המידק,, התכז התלועפ

 ברע ברע םיסנכתמ ונייה םש .ןויצ ילעופ לש ןקסעה ,ןמכייט לאומש
 םייוטיב לע ואב םהב םיפשנו תוביסמ םג ונכרע םשו ,תולועפל
 .ץראל וניעוגעג

 םולש ,ןתשוחנ ףסוי :םה ץראב םויכ םיאצמנה "המידק,  ירבח
 -לת -- ןמדירפ םהרבא ,רגינג -- ינשוש השמ ; הפיח ,יקסני'צברטס
 -יינו ץיבקשורג דוד ,ןמסיו רב-ילא ,ביבא-לת -- רקוצ הדוהי ,ביבא
 :ץראה תא תונוש תוביסמ ובזעו ויה .ל"למ רפכ -- (הדוהי-ןב) זיוה
 .תירבה תוצראב םיאצמנה ,ןמנזיא השמו ןמבור אפיל ,ןמקב רודגיבא

 -ויצה הלועפה לש דחא עטקב הניינע וז המישר :תכרעמה תרעה
 קוחיר תאפמ .הצינילג הנוכמה ריעה קלחב הרושקה ,םודארב תינ
 ינוגריא רשק היה אל ,ריעה לש ימורדה הצקהמו זכרמהמ םוקמה
 ,(היצריפסנוקבש םיישקה דבלמ) תוביסה תחא וזו .םהיניב ינויצ
 הצובקה לש התונגראתה ןכו םודארב טחושו קצנירפש לש םרוקיבש
 ןכו ."חמידק,, ישנאל זא םיעודי ויה אל ,1911ב הנושארה תיצולחה
 -ושארה .תוצובקה יתש וגזמתנ שממ הילעל תונכהה ןמזב קר .ךפיהל
 םג ולע םהירחאו ,ןמפייז השמו דרובסיו קחצי ויה זא ולעש םינ
 ."חמידק,, ירבח

 רתויב בושחה קלחה םלוא .הנגהבו תובשייתהב דימ ובלתשהו ,זיוהיינ
 .תישילשה הילעב םודאר הספת

 ולעש םינושארה ,"105, תצובקב ירקיעה ןיערגה ויה םודאר ילוע

 /'ב הינגד ידסיימ ןיב ויה הירבחו ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
 רפסמב הלודגה .'וכו רוגי ,דורח ןיע ,אפלא תיב ,רגינג ,לאומשדןג

 ץראב ושרתשה הישנאש ,תישימחה -- הירחאו תיעיברה הילעה התיה
 םג ףרטצה לטובמ אל רפסמ .'וכו םיתורישב ,רחסמב ,תשורחב

 הנידמה יתורישב תודבכנ תודמע ספות קלחו ,םיבשומלו םיצוביקל
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 םלועה תמחלמ ירחא םג םירכינ םירפסמב ולע םודאר ישנא .ל"הצבו
 -ורחבו תובשיתהב ,תיאבצה הישעתב וטלקנ םהבש םיריעצה .הינשה
 ילעפמ ,םיבצחמ ,טפשמ ,האופרב -- תיעוצקמה היצנגילטניאהו ,תש

 ,םודארמ הטילפה תיראש ידירש ץראל דוע םימרוז םויכ .דועו םימה
 .ןילופ יבחרב םירזופמה

 רודלפמורפטו ןודרוג .ד .א םע תונניגפ

 רחאל .לארשי-ץראל ,הילטיא ךרד ,םודארמ 1918 רבמצדב יתאצי

 .לארשידץראל "105,7ה םע יתעגה םיכשוממ םילוטלט

 םע השיגפ ונמייק ברע תונפלו ,ןמרביל יבצ ונתוא לביק ופיב

 תיביטרטסינימדא הדובע יל עיצהש יפ לע ףא ."ריעצה לעופה,, ישנא

 תבשומל יתאציו ,יתבריס ,םוקל הדמעש ביבא-לת ילעופ תצעומב

 .דועו ץיבוביל ,בונזח ,סניפ לכימ לאיחיב יתשגפנ םש .הרדג םייוליבה

 ,המחורל יתעלקנ ,הרדגב ,ריעצה רודה םע ןושארה ךוסכסה רחאל

 יניינעב םג יתקסע הדובעה דבלמ .ץראב זא רתויב תימורדה הדוקנה

 .םיילגנא םיבור 18 זא היה ,המחורב קשנב ונשוכרש ,ינרוכז .הנגה

 באוי ךלה יתא .ףקתוהש ןוילעה לילגה תרזעל ונצלחנ םייתניב

 ךרדב .תואמצעה תמחלמב הנגהה ידקפממ םינשל היהש ,('זריגזמ) ץכ

 ותשש םילגנא םילייח לש םירודכ ונפסא ףא ,איניטסקלו הזעל ונרס
 יתדבעו ןמז קרפ לילגב יתראשנ .'א הינגדל ונכרד ונכשמהו ,הרכשל
 .תרנכבו הינגדב

 ןדריה ךפשב הז היה .ןודרוג .ד .א םע דחא הדובעיםוי ינרוכז

 הז חטשב .הנושארה םלועה תמחלמב םינמרגה ונבש רשגה דיל
 םע ונמתר ,דחא םוי ,הנהו .ותופתתשהבו ותכרדהב תודשה תא ונלביז
 -גמהו תונושלקה תא תולגעה לע ונילעה ,תודרפה תא המחה תעיקש

 ,הלגעב ןורחאה יתבשי .התיבה עוסנל ידכ הלגעה לע ונצפקו ,תופר

 הדובעה ילכו םיילענה ,לגרב דעוצ ןודרוג .ד .א תא האור ינא עתפבו

 וילע הדיבכה הכילהה .הלגעה ירוחאמ םידעצ המכ קחרמב ,ויפתכ לע

 דעוצ ןודרוג הנה -- :ירבחל יתארק ינאו ,תלבוזמה המדאה תמחמ

 הנה יכ ,ןודרוג יל רמא .וילא ףרטצהל יתיצרו הלגעהמ יתצפק .ילגר

 ...לגרב תכלל בייח אוה םג ,ילגר תודעוצו םוחב ודבע תודרפה םג

 תבשב הז היה .הינתיבל החישל ןודרוג .ד .א ונילא אב תחא םעפ
 .ח .י םע ופיל ץוחמ השעש לויט לע זא רפיס אוה .םיירהצה רחא

 הנושארה םעפב עמש םידדצה לכמשכ ,םייברע םיסדרפ ןיב ,רנרב
 ..ונדגנ העונת המקש שיגרה זאו ,"דוהאי,ה לע יאנג תואירק

 ילעש ,רמאו ,ץרב ףסוי הינתיבב ונפירצ תלד לע קפד הלילב םעפ

 דחי תולעלו רש ןרהא תא ריעהל ,םיבורה תא תחקל ץכ באוי לעו

 .ונדבל ונכשמה ונאו ,ךרדל ואציו ומידקה רבכ םרוטשו רש .הלוטמל

 יתרמא ;הנילא ברקתמו הירופ ירהמ דרויה בכורב םיניחבמ ונא הנהו

 האירקה תא זא םסריפ אוה) רודלפמורט ףסוי הזש .ינמוד :ירבחל

 ינאו ,"הדובע תודחא,ו "ריעצה לעופה., םיינוגריאה תודסומה דוחיאל

 לע עמששכ .יתיעט אל ,ןכאו .(דוחיאה לש םיבהלנה וידיסחמ יתייה

 הינתיבל ורזח ,הלוטמב םישנא יד ונל שי -- :הנענ ונתכילה תרטמ
 .םיניגמ םיצוחנ םש םג ,ונויקנו קשנה לע ורמשו

 -סיהה הכרעמב ףתתשהל ונתאמ ענמנ ךכו ,ונאבש תמועלכ ונבש

 .יח-לת לע תירוט

 תיועילעעה הילעה רחמנב / קורמופ השמ

 .ירוה תיב תא יתאצי וב םוימ ופלח הנש םיעבראמ 3

 -כזה לכמ ,ונריעבש האנה ןגב הרדשו ץע לכמ ,ידידימ יתדרפנ

 .יריעל םלועל רוזחא אל יכ ,יתעדי .תודליח ימי לש םימיענה תונור

 לבא ,הדירפה ילע התשק יכ ,תוצוחב יתייה ךלהמ םימימת םימי

 .יחור המיעפה ,לארשי"ץראל הלוע ינאש השגרהה

 .היילעל תנגראתמה הצובק לע ורפיס ןזואל הפמ .1918 ףרוח

 ןושלב ,ןילופב ידוהיה רעונל ,ונילא םג הבבוד םימעה ביבא תפוקת

 .ץקה תא ברקל ,םירוענ תובהלתה ואלמתנ וניתובל .רופלב תזרכה

 -ובקב ןגראתהל ונמק 18--17 ליגבו ,רמגה ינפל רפסה"יתב תא ונבזע

 הקומע ונתוררועתה לבא ,ונייה םיבר אל םנמא .היילעה תארקל תוצ

 ןנוכתהלו םידומילה-לספס תא בוזעל הטילחה איה ףא ונתצובק .התיה

 אל וגל ויה אל ירהש ,ונצפח זוחמל עיגנ יתמו דציכ תעדל ילב ,ךרדל

 השדחה ץראב עדומ אלו בורק אל ,םיקיפסמ ףסכ"יעצמא אלו םינוכרד

 השדח ץרא וגל התיה אל לארשי"ץראש ,איה תמאה לבא .הקוחרהו

 ונמלחו וננוימדב הוניארש ,וניתובא ץרא ,העודי ץרא אלא ,הקוחרו

 .ונתעד לע ונדמעש םוימ הילע

 ונטלחהו ,רפסה"תיבמ םירבח לש ןטק ץמוק ,אופיא ,ונסנכתה
 יחרכה המ ,ונמצעל ונררב .לארשי-ץראל הלעתש הצובקב ןגראתהל

 ונרביד .לארשי-ץראב וז לרוג תעשב אצמינ ,םיריעצה ונחנאש ,רבדה

 תא םייסלו ןכ-ירחא רוזחל ידכ, םינש רפסמל הדובעידודג דוסיי לע

 .דימ תולעל :תחא העד ללכל ונאב ונלוכ .ונידומיל קוח

 הדבועה :יללכה בצמה ךותמ העבנ הז ןויער לשב הבש תוריהמה
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 רעונה ,ונא םג .דואמ ונילע העיפשה הישבוכ לועמ הררחתשה ןילופש

 דרה לע הרימשב -- רקיעבו ,םישעמ המכב ונפתתשה ,דמולה ידוהיה

 הלשממה יניינב לע הרימשל ונדמעוהו םיבור ונלביק .יתלשממה שוכ

 דגנתה תרוצב השק לושכמ ונינפל דמע תאו םע .לזרבהיתוליסמ לעו

 .םישק םיחוכיוו םיטבל הירחא הררג איהו ,םירוהה לש םתוד

 ירבחמ רחא רבח לש ותיבב םעפ לכ ,אופיא ,םיפסאתמ ונייה

 לבא .וניתופיאש שומימב הנומא ילבו תודוס ידוסב הליחת ,ונתצובק

 תויושגנתהה וליחתה ,םידומילה תא קיספהל הטלחה ללכל ונעגהשמ

 .םירוהה םע

 ,דחא שוגכ עוסנלו הנומוקב ןגראתהל התיה הנושארה ונתינכת

 דע ךא .דחי וניצפח לכ תא וב זוראלו לודג דחא זגרא ןימזהל ףא

 העונתהש ,לארשי-ץראל הזכ יקנע זגרא תרבעהב ישוקה ררבתנ הרהמ

 ןויער ,אופיא ,וניחד .רקיע לכ תרדוסמ זא התיה אל ןילופ ןיבל הניב

 .וילטלטמל דחא לכ גאדי .הנומוקה ןויער םג החדנ ומעו ,הז

 עוסנל וטילחהש .םירבח ה"כמ הלעמל ונייה .העיסנה םוי ברקתה
 וכרע "*הרוטלוק.  תדוגאב ,ונצפח םע ומילשה רבכ םירוהה .המדיהיו

 .ומואנ תא אשנ תינויצה תורדתסהה כ"בו .הדירפ ףשנ ונל

 ךא .ירבחמו יבורקמ יתדרפנ .םויה תרחמל ךרדל תאצל וננוכתה

 ינש. :הקעצב הצרפ ,ל"ז ימאמ הדירפ תכרב לוטיל העשה העיגהשכ

 ריעצ הכ ןה ,התא םג ינבזעת ךיאו. .יכבב הררמ ."היסורב וראשנ ינב

 ילע ודמעש ,יבורק לכו יתויחא ."הארתנו בושנ דוע םא עדוי ימ ,ךדוע

 רוצעל םמע היה רומגו יונמ .יבל תקוצמל יכבב וצרפ םה ףא ,לגעמב



 ,ידומיל קוח תא םש רומגאש ידכ ,תרחא ריעל ינחלשל וצר ירוה .ידעב
 יתאצי אל םימי השולש .השדח תוקבאיה הליחתה .ץראל הלעא םרטב

 יכ ,תוינכת םוש לע עומשל יתיצר אל ,לוכאל יתבריס ,יתיב חתפמ

 תא ירוהל יתרבסה !ירובידב יתדמע אלו ירבח ינפ תא הארא ךיא
 אל בוש ןכיירחא יכו ,םיריעצ ונדועב ,התע אקוד עסנש ברה ךרוצה
 :ירבדל ןזוא התטהש ,ימא הרמא זאו .קחוד ןמזה יכ ,ונב ךרוצ היהי

 בשחתהל ךל ןיא התא ךא ,ינתבזע יכ הכבא דימת יכונא ,ינב עמש,, --

 : הפיסוה שחלבו -- !דוע הארתנש יאולו .חילצתו םולשל עס ,תאזב

 ינויצ היהש ,ל"ז יבא ."? םש ול הכחמ ולש גוויזה ילוא "עדוי ימ, --

 ותכרב תא ןתנו ימא ירבדל דגנתה אל ,קתש ,עסא יכ ובלב הצרו

 .יכרדל

 םגש ,םירבחה םע יתשגפנו בוחרל יתאצי ירוה תמכסה הנתינשמ

 םהמ קלח יכ ,יל עדונ .םהירוה םע תאזכ המחלמ ירשקב ודמע םה

 .לארשי"ץראל הינאב תדרל ידכ ,המויפל ועסי םשמו ,הניול עסנ רבכ

 התע .םירבח המכ דוע ונילא ונפריצו ונפסאתה ,םירתונה ,ונחנא
 וכרא תועובש השולש .ונתעיסנ תא שיחהל ונטלחהו ,14 ונרפסמ היה
 הדירפה התשק .1919 ראוניב 317-ה ,העיסנה םוי אוב דע ,וניתונכה

 -ןב לארשי) יסיג םעו יתויחא םע דחי ינוויל ל"ז יבא :יתיב ינב לע

 .תישילשה הנחתה דע ונמע ועסנו ,(יבצ

 ,הזז תבכרה .ונתוולל ואבש םידוהי אלמ היה ונריעב תוביתנה"תיב |

 תא תוארל יתבש אל .הכוב יבא תא יתיאר ייח ימיב הנושארה םעפבו

 .םימלועל הדירפ תאז התיה -- וינפ

 -סואה לובגה דילו ,(םיטרופספ) העיסנ"תודועת ילב ונאצי
 לכ ףא לע .ונכרד ךישמהל ונל | וחינה אלו ונתוא ובכיע ירט

 ונל ונתי אל אקארקמ הדוקפ ילב יכ ,לובגה תונוטלש ורזג ונילודיש

 עשוהי ר"ד לא ונינפו אקארקל ,אופיא ,ונעסנ .לובגה תא רובעל
 -לוהה תבכרב ונאצי .ונליבשב ןוישרה תא דימ גישה אוה םנמאו ,ןוהט
 .הניול תכ

 םתאצל םהייחב הנושארה םעפה וז התיה ונתצובק ירבח לכל
 םשור ,םודאר ינב ,ונילע התשע םהה םימיב הניו .הכורא הכ ךרדל

 ונלביק ,תויולדתשה לש םימי עובש ץקמ .לצרה רבקל ונכלה .םיסקמ
 .המויפל ונאציו .םיסור םיניתנ תרותב ,"הספ"הסל,, ידרפסה לוסנוקהמ
 .ברגזב הממי ונבכעתה ךרדב

 םכרדב םריעל העיגה םיצולח תצובק יכ םהל עדונשמ ,ברגז ינויצ
 .הפי ןיעב םיחרוא תסנכה ונב וגהנו ונינפ לבקל ואב ,לארשי-ץראל

 הניא לארשי-ץראל ךרדה ירהש ,ברגזב המ ןמז ראשהל ונל ועיצה

 .תיאלקח הרשכהב וא הדובעב ונתוא רדסל וחיטבהו ,ןיידע החותפ

 ,ונל עדונ המויפל ונאבשכ .המויפל ונכרד ונכשמהו ונבריסש ,ןבומ

 ,ונל דגוה הניוב .ןיידע עסנ אל תמדוקה הצובקה ןמ שיאש ,וננוהמתל

 אוהו ,ידוהי הלש לבוחה"ברש ,תיאקירמא הינא תנגוע המויפב יכ

 .הלודג התיה ונתבזכא .לארשי"ץראל ונתוא איבהל ןכומ

 םיצולח דוע יכ ,ונל עדונ ונממ ,יודנאל רמ ונב לפיט המויפב

 ררבל ידכ ,למנל םיכלוה ונייה םוי"םוי .הילטיאב םיאצמנ ןילופמ
 וניצמאמ לכ ךא ,לארשי-ץרא יפוחל ונאיבתש הניפס ונל אצמת אמש
 .אושל ויה

 םייקלטיאה תונוטלשהו ,סופיטב ונתצובקמ דחא רבח הלח םייתניב

 ונחלשנ םשמו ,ריעבש םילוחה-תיבב ונתוא ומשו ונלוכ תא ורסא
 .ונתוא םיחלוש ןאל ונל דגוהש ילב ,טסאירטל הכומסה ה'גומל

 לארשי"ץראל יכ ונבשח ,ה'גומל גילפהל ידכ הינאל ונדרישכ ,טסאירטב

 ייחל תואירקבו "הוקתה., תרישב ונצרפ החמש בורמ ...םיעסונ ונא

 ...הילטיאו ןויצ

 .םייובשל זוכיר הנחמ המחלמה ןמזב השמיש ,הנטק הרייע ,ה'גומ
 דונש ,"'א הקלחמ,, םיפירצב ונובישוה ,הפי ונילא וסחייתה תונוטלשה

 הנילע הלטוה אל הדובע םוש ,בוט היה ןוזמה .םייובש םיניצקל ודע
 םיפירצה תא תוקנל היה םדיקפתש ,םילייח ינש ונתושרל ודימעה ףא

 וניניבמ דחא רבחו ,ונמצעב םיפירצה תא םיקנמ ונייה .ונילע רומשלו

 .חקפמל ונינמ

 ביר ץרפ .ביצעמ הרקמ עריא ה'גומב סנואמ ונתבש ןמזב

 יבג לע חנומ היהש ,רלוא שפת דחאהו ,ונירבחמ םינש ןיב

 וספת םירבחה .הערל וב עגנ אל ךא ,ורבח לע וב םייאו ,ןחלושה

 -שמל עבתנ ףיקתמה .רלואה תא ודימ ואיצוהו ללותשמה תא דימ

 -לחנ תועדה .ןילופל וריזחהל עצוהו ,םימי 'ג ךשמנש ,םירבח"טפ

 הרקמב לארשי-ץראב ץוחנ הזכ טנמלא םג יכ ,ורמאש ויה :וק

 ,הזכ ילילש םישנא גוסל תושרהל ןיאש ,העדה הרבג לבא .המחלמ

 תא ריזחהל טלחוהו -- ץראל אובל ,ורציב טולשל עדוי וניאש

 אל ידכ ,ףסכ םוכסב ףתתשה ונתאמ שיא שיא ,ןילופל הזה רבחה

 ןוועב ,ואצומדץראל וכרדמ בש אוהו ,רזחומה רוחבל דספה םורגל

 ...רלואה

 ןכ ינפל לבא .ונררחוש ה'גומב ונתבשל תועובש השולש ץקמ

 ,הכשח םע םשל ונעגה .עודי רצבמל ,טסאירטל ונתוא וכילוה דוע
 ונראשנ .םיילמרופה םיניינעה תא םוי ותוא רדסל היה רשפא יא בושו

 רצבמב הליל ותוא ןלש ונירבחמ דחא ףא יכ ,יל המדנ .רצבמב ןולל
 .םלועל ונחכשי אל ,אוהה

 ויה ,ונסנכוה וכותלש ,רדחב .םייובש םילייח 2000 ויה רצבמב

 -ירעל ונפסא ,הניפב קלדש רנל ביבסמ ונלוכ ונצבקתה .לייח םייתאמ
 אל .ןיע םוצעל ילב הלילה לכ ונבשי ךכו ,וניתודווזמ תא תחא חמ
 ונלחתה ךכ םושמו ,הז רסאמב תבשל ונילע לטוה ןמז המכ ונעדי

 היה אלש ,ןבומ לבא .םשמ חורבל דציכ ,הצע סכטל רקובה תרחממ

 היה רשפא יאו המר שארב דמע רצבמה .החירב תינכת םושל םוקמ
 .המוחה תא רובעל

 ונכלה .הריעה ונדרי .םישפח וננהש ונל ועידוה םירהצה ירחא

 םויה רקובב אלא ריעל ונאצי אלו ,חוכ ונפלחהו ונצחרתה ,הינסכאל

 ועיצה .םירחאו 'ץגולד 'ה ,טסאירטב תינויצה תורדתסהה כ"ב .ינשה
 .לארשי-ץראל עיגהל רשפא יאו ליאוה ,ןילופל הרזח העיסנ ימד ונל

 שיש ,ופיסוהו ,הנכס תקזחב ךרדהו םישקומ עורז םיהש ,ורמא םה
 -ץראל עוסנל ונדעב עונמל תינויצה תורדתסההמ תשרופמ הדוקפ
 רשא דע ,הקירפאל םייתניב עסנש ונל ועיצה םירבדו ןיד בגא .לארשי
 ונמצעב ונכשמהו ,םהיתועצה תא דחא הפ וניחד .ץראה ירעש וחתפיי
 .ץראה יפוחל תכלוהה הינאב תדרל תורשפא שקבל

 שבוח ,ריעצ שיא ונתארקל אב ,למנה דיל םיכלהמ ונאו ,דחא םוי

 אוה ימ והונלאשו ,ותארקל ונחמש .תינלופ הטיסרבינוא לש עבוכ

 -ץראל הלוע אוה יכ ונל ועידוהב ונתחמש הלדג המו .אב אוה ןיאמו
 םידבועו אמורב םיבשויח םיצולח לש הלודג הצובק םע דחי ,לארשי

 הינא שפחל ידכ ,טסאירטל חלשנ אוה יכו ,"ונצול יטנופ, הווחב םש
 .לארשי-ץראל גילפהל םיכסתש

 .אמורל עוסנל ונטלחהו הפסאל דימ ונסנכתנ

 םה .ןוסניליב השמ םעו (עלס) ןיטשבולב ר"ד םע ונשגפנ אמורב
 תיבר לעפ סטאל הטנד ברה םג .הברה ונל ורזעו דואמ ונב וניינעתה
 -שמממ ונל הנתינש הלודגה הרזעה לע הדות םיבייח ונא ולו ,ונליבשב
 םינפג םוזיגב ונדבע ."הייקוו ופסק,, הווחב הדובע ונגשה .הילטיא תל
 םולחל ונכשמהו ,תאזה תיאלקחה הרשכהל ונחמש .ידוהי לש ומרכב



 ידכ ,ריעב ראשנ ונתצובקמ דחא רבח .לארשי-ץראב ונתדובע לע

 .לארשי"ץראל תוזיו ונליבשב גישהל לדתשהל

 -יעול וכרדב ,אמורב אצמנ ןיקשיסוא .מ יכ ,ונל עדונ העש התוא
 ונליבשב לבקל לדתשי יכ ונשקיבו וינפל ונבצייתה .םולשה תד

 ,חונמה יטודרצס ,הליהקה ברל םג ונינפ .לארשי-ץראל העיסנ ןוישר

 :ול ונרמא ."םכצראל ובוש,  :התיה ותבושת ךא .ותרזע תא ונשקיבו

 ."םילוענ הירעש, :ונל הנע ."לארשי"ץרא איה ונצרא,,

 הז הבשיש ,הנושארה הצובקה הגישה תובר תויולדתשה ירחא

 ונפסכו אמורב ונראשנ ונחנא לבא .העיסנל ןוישרה תא ,אמורב רבכ
 ,ןילופל הרזח םירבח השולש חולשל ,אופיא ,ונטלחה .ךלוהו לזוא

 ףסכה קיפסי אל ןפ ונדחפ יכ .תיבה ןמ ףסונ ףסכ ונל ואיביש ידכ
 -ארמ ןמכיירו שטיוד ויה םיחילשה םירבחה .ךרדה תואצוהל ונידיבש

 .'זריגזמ ץכו םוד

 רבזג יתינמתנ ינא .הנומוק ונמצעל ונרדיס ,םיראשנה ,ונחנא
 ןמ שיא"שיא .ונקשמ קוזיחל ןוכסח-יעצמאב יתטקנ דימו ,הצובקה

 לפס םע תחא הלח"תגועל קיפסהש ,םויל עובק םוכס לביק םירבחה

 וגלחתה .םירבחה לכ ןיב םונקליחו בהז-יחופת ונינק םימעפ .םויל הפק

 דושרל ויה םירדח ינשו ,תבכרה תנחתבו םינגב הניל-םוקמ רחא רותל

 ,תוטימ שולשל םוקמ היה רדח לכב .םילוח וא םישלח םירבחל ונת

 ןולמה לעבש עריא תחא אלו ,רתויו םירבח השש םהב ונסכיא לבא

 .ונתוא שריג

 ןפ ןילופל אובל ודחפ םה .םכרדמ ורזח םיחילשהו םיישדחכ ורבע

 ידידלע וגישהש ,ףסכ טעמ םמע ואיבה הניומ .רוזחל םהל ונתי אל

 .םירבחה ירוהל ונמשב םשמ וחלשש םיבתכמ

 לביקש ונל עידוהו סטאל הטנד ברה ונתוא ארק םימיה דחאב

 .לארשידץראל תולעל לכונ בורקב יכ .רומאל ,בולוקוס םוחנמ קרבמ

 םידמוע רבכ לארשי יצולחש ,וריכזה םולשה תדיעוב יכ ,ונל רפיס ןכ

 תובוטה תורושבה עמשל ונתחמש התבר המ .ץראה ירעש לע םיקפודו

 ןעמל ,הצובקה ירבח לכל ןולמ יתבב םירדח רוכשל ונטלחה -- !וללה

 .ץוחב לגלגתהל ףיסונ אלו תוטימב ןשינ

 לצנל ונשקיב םוגעה ונבצמ ףא לעו אמורב םיבר תועובש ונישע

 תייסנכב ,םואזולוקב ,ןקיתוב ונרקיב .תועידיו םימשר ףוסאלו ןמזה תא

 ועידוה ,סטאל ברה תרושבל עובש ץקמ .דועו ימורה םורופב ,ורטיפדןס

 יכ ,הילטיא תלשממ ןובשח לע םירצמל עסמ"ןוישר ונלביקש ונל

 םולשה"הזוח תתירכ תעשב םכסהה יפלו ,היניעב ונייה המחלמ-ייובשכ

 .הנובשח לע םייובשה תא ריזחהל הלשממו הלשממ לכ התיה תבייח

 ברה ,ןוסניליב ,ןיטשבולב :אמורב םירקיה ונידידימ ונדרפנ
 .הירדנסכלאל םשמ עיגהל ידכ ,לופאינל ונעסנו ,סטאל .ד

 -ץראל םילוע ונא הנה : לובג היה אל ונתחמשל .לופאינל ונעגה
 -אינב 1 תומו לופאינ תא האר,, !המיענ המו הפי המ ונכרדו ,לארשי

 .1905 תנשב היסורמ טלמנש ,ידוהי םיינישדאפור ונב לפיט לופ

 ,וגינפל העש התוא הנגינ אבצ תרומזת ."היגידרס., הינאב ונדרי

 .המירצמ הכרדב הזחא ונתיינאו

 רוזחל ודמעש ,לארשי-ץראמ םידוהי המכב ונשגפנ הירדנסכלאב

 ןורבבה דמע השארבש ,"הניתשלפ"ורפ, הדוגאה ונב הלפיט .ץראל

 דםוי ונייה םיוולמ האנקב .ונתייחמ יד ףסכב ונב וכמת םה .השנמ הד

 ורזח התעו המחלמה ןמזב הירדנסכלאב ובשיש םידוהי תבכרל םוי

 "צמב תומוהמ וצרפ םייתניב יכ ,ןוישר היה אל דוע ונל .לארשיד-ץראל

 לש ותבותכ ונל העדונש רחאל .םיישדחכ םש תוכחל ונצלאנו םיר

 -יבו ונתצובק לע ונרפיס .בתכמ ונוצירה ,ביבא-לתב "ריעצה"לעופה,

 .לארשי"ץראל הסינכ"ןוישר ונליבשב גישהל ולדתשיש ונשק
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 ינרוכז .ןמשיפ הדע לש התמיתחב הבושת ונלביק רצק זמז רובעכ

 וז התיה .בתכמה תא ונינזאב ארקש רבחל ביבסמ םיפופצ ונדמע דציכ

 הלביקש ,הגלפמה םע ןושארה רשקהו ,לארשי"ץראמ הנושארה הלמה

 בור םירכוז םויה דע .תיהבא תוריסמב ונב הלפיטו הבריק ,ונתוא

 .י היגיהנמלו "ריעצה-לעופה. תגלפמל םירוענה-דסח תא ונירבח

 יולו הדוהי יבצ ,ןמרביל יבצ ,רטפא .י ,ןמשיפ הדע ל"ביו ,קצנירפש

 .קינלוקש

 םשורה יל רוכז .השנמ הד ןוראבה םע ןויאר ונמייק הירדנסכלאב

 ידוהיה ןוראבה לש תיחרזמה תיבה"תריווא ונילע התשעש םיסקמה

 זוחמל בורקב עיגהל לכונש ונליבשב לדתשהל ונל חיטבה אוה .הזה

 .ונצפח

 םה ףא ועיגה זאה"הדו סידנארב טפושה יכ ,ונל עדונ םייתניב
 .(הירדנסכלא לש רברפ) הלמרב ןולמדתיבב םינסכאתמו הירדנסכלאל

 .יוחיד ילב התוא ולביק םהו ונירבח לש תחלשמ םהילא ונרגיש דימ

 ונל רוזעל וחיטבהו ,םינושארה םיצולחה הארמל םתחמש ועיבה םה

 .לארשי"ץראל ועסנ םה ףא .רשפאה לככ רהמ לארשי-ץראל תאצל

 זבכרב ונאצי םידחא םימי  רובעכו ונניינעב ולפיט םה .םנמאו

 .דולל םירצממ

 ילבמו םיבורקו םירוהמ קחרה .םידודנו למע יחרי הנומש ץקמ

 םוקמ ,שירע-לא-דאוו הפר ךרד ,ףוס"ףוס ונזז ,םהמ העידי םוש לבקל

 םהב ,אשמה"תונורק ךותב .ירבעה דודגהמ םילייחה םע ונשגפנ םש

 לע הנושארה תילארשי-ץראה "הרוה,ה םעט תא ונמעט ,רבדמב ונעסנ

 ,תועש עבראכ הכרא ךרדה .ופיל תונורקב דולמו .תדלומה ףס

 .יטא -- תבכרה ךלהמו הרצ התיה הליסמה יכ

 ומדיקו ריעצה לעופה ירבח ונתוא ושגפ ופיב תבכרה תנחתב

 ברע תונפלו העמק ונחנ ,ןולמל ונתוא וליבוה .תויבבל בורב ונינפ
 .י 'חה ידיל לגדה תא ונרסמו "ריעצה-לעופה, בולקל ךסב ונכלה

 ."ריעצהדלעופה, תגלפמל םירבחכ ונסנכנ ךכו .רטפא

 ,ןוידל םינמאנ םינקסע ץראב תונוש תוניפמ ופסאתה םויה תרחמל

 .ץראל ועיגהש םינושארה םיצולחה תא רדסל דציכ

 .תדלומה תמדא לע םינושארה ונידעצ וליחתה

 "תיאטילה הנומוקה,

 תישילשה הילעה בצק לעו תינויצה העונתה לע הטעומ אל העפש

 קסנימ תביבסמ ונילא ועיגהש .םיטילפ תצובקל התיה םודארב ה

 -אלופל םדוק ועלקנ םבור .הנושארה םלועה תמחלמ תליחתב היסורבש

 העונת תמייק םודארב יכ םהל עדונשכ םלוא .ןילבול תביבסב יב

 הלועפ הדש םהינפל חתפנ הבש ,ונריעב זכרתהל וטילחה ,הקזח תינויצ

 ויה הצובקה ישאר .תירבעל ברע ירועשב דוחיבו הארוהב בחרנ

 הנומוקה. היה םייוניכ .דועו ןמכוה םוחנ ,ןיגוב בקעי ,ןמקסירב םיחאה

 .וז הרטמל ודביעש ןונקת יפל רומג ףותישב ויחו ליאוה ,"תיאטילה

 התיה תיכוניחה םתעפשהו .תוכומסה תורייעב הארוהב ולעפ םג םה

 .רעונב דוחיבו רוביצה תובכש לכב תרכינ

 םודאר ישנא ןיבו ,היסור יטילפב הלפיטש החראהיתדעו הדסונ

 "ים הרומה ,ןיול (הקרא) הירא :ויה וז םיחרוא תסנכהב ונייטצהש
 םע ולע םלוכו שיא 11 התנמ הצובקה .דועו ןיקשמרוד ןזחה ,יקציונ

 .ץראל תישילשה הילעה

 ---ב



 היתולקתו תיעיברה הילעה

 ם ונמנ ,1924--25 תונשב תינומהה תיעיברה הילעה ינושאר ם
 ,ףפורתה ילכלכה םבצמש ,םודארב תינויצה תורדתסהה יס 1
 הילעה םרז .ץראב םרודיס ייוכיס תא ןוחבל ושקיבש םיבר םיריית ןכו
 -ץראה דרשמה לש דחוימ ףינס תחיתפ ובייחש ,הלאכ םידממב לדג

 -על ומשרנ תואמ .גרבנטור השמ רמ לש ותושארב ,םודארב ילארשי
 וא םהיבורקמ תושירד ולביקש חלא קר ולכי תולעל םלוא ,היל

 תילע המרז תולבגהה ףא לע .הכאלמ-ילעבו םיצולחכ םיטקיפיטרס
 .תונוש םיכרדב ינוניבה דמעמה

 ראתמ ,"רתסב בשוי,  יאנותעה ויוניכב עודיה ,םיובנשריק .י רמ

 : םודארמ תיעיברה הילעה לג תא 1925 לירפאמ "גנוטייצ רעמַאדאר,,ב

 ונינקסע תא םג םהיניבו ,םינומה ףחס תיעיברה הילעה םרז,

 תוזחמ םיללוחתמ תבכרה תנחתב .רתויב םיבוטהו םירוסמה

 םיראשנה לש ,םיעוגעגבו תויגיגחב תברועמ ,הדירפ לש םיבהלנ

 ,תבש יאצומב הז היה .הלאה תוילעה תחאב יתחכונ .םוקמב

 תנחתל הגולד בוחר ךרד ומרז םישנא ינומהשכ ,ברעב 10 תעשב

 לע םיוולמה םע הכשמנ תורכרכ לש הכורא הרוש .תבכרה

 דואלה םירישה ילילצ םיעקוב רבכ קוחרמ .םפטו םהיתושנ ,םהינקז

 אל םלועמש הלא םג םיפרטצמ םהילאו יצולחה רעונה יפמ םיימ

 ,"דדיה, תאירק תעמשנ עתפב .תינויצה העונתה םע עגמ םהל היה

 יטרס םידונע ,םיריעצה וינב ינש םע ןמנייטש לאכימ עיגמשכ

 -ישפ הנשושו הננ'זור היח תוצולחה ןכו ,םהיתועורז לע ןבל תלכת

 תוחיתמה תרבוג תבכרה לש אוב ינפל .םייצולחה ןהידמב הקציט

 בוזעל וחילצה רבכש םילועב אנקמ םיראשנהמ דחא לכו ,רתוי

 ,הדירפ לש םישגרנ תוזחמ םישחרתמ תבכרה העיגמשכ .הלוגה תא

 -תמו ,הרטשמה ימויא ףא לע ימואלה ןונמהה תרישב ץרופ ןומההו

 תבכרה הזזשכ .האישל העיגמ תובהלתההו ,"הרוה,, ידוקיר םיליח

 הלא קרש ,הרהזאכ ,"תדבועה לארשי-ץרא יחת,, תואירק תועמשנ

 ."ץראב וטלקיי הריציו הדובע ייחל לגתסהל וחילציש םילועהמ

 אבה יסופטהו שגרנה רואיתה אבומ ןותע ותואב רחא ןוילגבו

 : לארשי ץראל םילועמ םיאמודר תדירפ לש
 הדירפה תעשב תבש יאצומב תבכרה-תנחתב חכנש ימ לכ,

 המכ דע ללכ ונעדי אל .םלועל הזה הזחמה תא חכשי אל ,םילועהמ

 םינומה .םיביריה יגוחב וליפא ,רוביצב בוהא גרובנסקול השמ היה

 דעוה לכ אב .ץרענה םרבחמ דרפהל ידכ הליל תוצחב ופסאתנ

 דפמהו םיימואלה תודסומה ידעו ןכו ,שארב לקנרפ רמ םע ינויצה

 ןורק דיל .תויבבלב גרובנסקול רממ ודרפנש ,תוינויצה תוגל

 ,ראולסרבו קילטנמ םירייתהמ דרפהל ידכ םינומה ופסאתה דחא

 ,ירבח םע הנמנ קילטנמש "יחרזמ,המ םיבר םירבח םהיניבו

 לוקב ארק גרובנסכול רמו ,"הנקזחת,ו "הוקתה, ילילצ ועמשנ

 | ץראב בורקב תוארתהל ,םירבח : שגרנ

 השמ לש ותיילעל דחוימ רמאמ שידקה "גנוטייצ רעמַאדאר,

 ול ןתנית רשאכ ,וקופיס לע אובי יאדווש ,ןייוצ וב ,גרובנסקול

 -ואה לש תיגיגחה החיתפב םודארב תינויצה העונתה תא גצייל תוכזה
 .םיפוצה רה לע תירבעה הטיסרבינ

 -ויצה תורדתסהה םלואב .ותשא םע םיובנדניל .א רמ הלע וירחא

 עודיה ינויצה ןקסעה הלע ןכ .יגיגח הדירפ ףשנ םהל ךרענ תינ

 הדירפ-םואנ אשנ תבשב .דלפסורג יכדרמ רמ ,םודארבו ה'זליאב

 טעמכ .םיללפתמה ןיב הלודג תובהלתה ררועש ,ה'זליאב שרדמה תיבב

 ירבח ןכו הירומ לע רפסה יתב ידימלת .ונממ דרפהל האב הרייעה לכ

 .םודארב תבכרה תנחתל ותוא וויל ,ה'זלאב תינויצה תורדתסה

 םיברו ,הקסבופזוי הנח הבוהאה הצולחה םג התלע ןמז ותואב

 .תבכרה תנחתל הווילו הדירפ ףשנב המע וליב הירבחמ

 -עב הקינורכהמ דומלל רשפא םודארמ תיעיברה הילעה ףקיה לע

 : (1925 ראוני) ןות

 -וצע םידממ םודארב הלביק לארשי-ץראב בשייתהל העונתה.

 אלש םיגוח םג .ץראל הילעה לע וב רבודי אלש תיב ןיא .םימ

 'ב םויב .הילעל תונכה וישכע םישוע ,ץראה לע םלועמ ומלח
 שוכרל הרטמב ,רוג ידיסח לש הפיסא ןמכייר רמ תיבב הכרענ

 תרבח,, חוכ-אבכ ןהכמה ,גרבנטור רמ ןמזוה החמומכ .י"אב עקרק
 הדובעה תא ןגראל הדיקפתמש הדעו הרחבנ ."בושיה תרשכה
 לזרב ירחוס לש תוצעייתה הבלס השמ תיבב הכרענ ןכ .תישעמה
 רודיסב הרזע םשל תדחוימ ןרק הרצונ "יחרזמ,ב .הרטמ התואל
 תינויצה תורדתסהה םלואב הכרענ ראוניב 4-ב .ץראב םלועה
 דומה תבישיל גיצנ תריחב םשל ,הלופעב תועקרק ישכור תפיסא
 ,השראול אצי גרבנטור השמ רמ ."בושיה תרשכה,, תרבח לש הצע

 ."םיבשיתמה ליבשב קלחה תא עובקל ידכ

% 

 לש ותמזי לע חוספל ןיא ,םודארמ תיעיברה הילעה תשרפב

 תירבעה היסנמיגה להנמ איהה הפוקתב היהש ,יקסניל'ז קחצי סדנהמה

 תשורחל זזכרמ דסייל ותינכת תא הלעה אוה ימוקמה ןותעב .םודארב
 תשורח לש בושח זכרִמ ,יקציבוזאמ בושאמוט דיליכ .ץראב ליטסכטה
 אוהו .ץראה תוחתפתהל התובישח לע יקסניל'ז רמ דמע ליטסכטה
 הד'גב םיקהלו תוסנל ידכ ומצעב הלע אלא ,םירמאמב קפתסה אל

 םילוע המכ ןינע אוה .ליטסכטל ןושארה תשורחה תיב תא (ישי תמר)

 ביטרפואוק זדולמ גרבנזור םיחאה םע דחי דסייו ,תיעיברה הילעהמ

 ינבו םילונה דיל ודבעי םירוההש התיה ותינכת .שיא םישמח הנמש

 העודיה הרבחה תא לעפמל וכשמ םימזויה .רזע יקשמב החפשמה

 -רטש תוריל םיפלא תרשע העיקשהש .הינמרגב "טרקוש תא סנמיס,,

 הרבחה האיצוה ,וביזכה םיחודקהו ליאוה .םוקמב םימ יחודקב גניל

 שיא הרשע קר .םהיפסכ תא וסינכה אל םירבחה בורו ,היחמומ תא

 םידממב םתדובעב וכישמהו םוקמב וראשנ ןויערל רתויב םירוסמהמ

 70" | .רתוי םיעונצ

 םינקסעה לש םבור תא ץראל המע האיבה תישימחה הילעה

 ןכו תינויצה תורדתסהה ר"וי ,לקנרפ לאיחי הלע םודארמ .םיינויצה

 ,השראוב תמייקה ןרקה לש יצראה דעוב זא דע לעפש ,ןמלגופ סחנפ

 .ןילופב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעוה ירבח םג ויה םהינש

 תובר ולעפש םינקסעה ץראב םויכ ונמע תויהל וכז אל ונרעצל

 םהרבא ,גרובמסקול השמ :םיצאנה תפוקתב ודמשנו תונויצה ןעמל

 ,דוע םניאו ץראב ויהש םירחאו טנמאיד הלול ותשאו הבלס



 תועונתו םימרז

 םלוע תומחלמ יתש ןיב / ג

 ובוש םע םצעב הליחתה הגושגישו ןילופב תונויצה לש התפונ ח

 הליג אוה .יקסנרק תפוקתב היסורמ ןילופל םיובנירג קחצי לש

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע םודארב תינויצה העונתב ןיינע

 רסמו ומע םירשק לקנרפ לאיחי רשק ,גאהב ינויצה סרגנוקב ,1908"ב
 .םוקמב תינויצה הלועפה לע ול

 בתוכ ומע שגפנ ,1918-ב דרגורטפמ םיובנירג לש ובוש ירחא

 םודארב העונתב ולחש םיברה םייונישה לע ול רפיסו ,הלאה םירוטה

 /ןויצ יריעצ,, תדיעו לגרל השראוב זא יתיהש .ירטסואה שוביכה ןמזב

 ןוגריאב יזכרמה דעוה םעטמ לועפל םיובנירג ידיזלע יתנמזוהו

 דאר תוביבסב דוחיב ,ירטסואה שוביכב םדוק ויהש םיחטשב הרבסהבו

 -יבו םודאר םע םיובנירג לש וירשק וקדהתנ זאמ .ןילבולו ץליק ,םוד

 -פקב תיצולחה הווחב ורוקיב לע ונדמע רבכ .תונמדזה לכב הב רק
 ילב הנש האצי אל זאמ .יצולחה רעונה לע ותעפשהו ,1918"ב רוט

 העונתה ישאר לש םתופתתשהב םודארב תויזוחמ תודיעוו םיסוניכ

 .םשארב םיובנירגו

 -שהו .םודארב 1919 תנש ףוסב התיה הנושארה תירוזאה הדיעוה

 יקציורג ףסוי .רגנושלוא רדנסכלא יזכרמה דעוה םעטמ הב ופתת

 -רנ הדיעוה םוליצב .זוחמב םיינויצה םינוגריאה חוכ-יאב ןכו (בגר)

 ."ןויצ תונב, לש תוגיצנ ןכו ,םודארב םיינויצה םינקסעה בור םיא

 לחר תרמ ידיד-לע תירבע ירבוד ,ןפשנירג לאומש ידידלע גצוי ץולחה

 .ןמצלה השמו יקצילז םהרבא ידיי-לע -- הליעפה תוריכזמהו זראלימח

 חרט ,ותוכנ ףא לעו .םודארב העונתה לש ןויכראה רמוש היה ןורחאה

 -שעתמ ונייה ,םויכ ונתא היה וליא .ןותע לש עטק לכ ,טרפ לכ ףוסאל

 -צתבו .הדמשהה תעשב דוביאל וכלהש םיכמסמ הברהב םיר

 רמ וז הרשמב ןהיכ וירחא) 'ץיבונדב תירבעל ןושארה הרומה םג םול

 .(ה'זמולמ יקסנחורב

 דעוה םעטמ הב ופתתשהו 1921-ב התיה הינשה תירוזאה הדיעוה
 ילעופ םעטמ רוקיבל זא אבש) גרבנירג םייח ,םיובנירג קחצי יזכרמה

 .(*ןמלגופ סחנפו טלרקש (תירבה תוצראב תירבעה העונתהו ןויצ

 .ההובג המר לע ודמע םינוידהו ,.תרכינ התיה זוחמה יריצ תופתתשה

 .םיסוניכה ינש לש םילכיטרפה ודרש אל ונרעצל

 ךרענש הדירפה ףשנ םולצתמ הלוע תמייקה ןרקה תדיעומ דה

 ל"צז קוק ןואגה ברה ןרמ ,םילשוריב ןוירוטקרידה יחילש דובכל

 יצראה דעוה תא .1928 רבמצדב ,םודארב יקצירטסיב ןתנ רפוסהו

 -- ריעצה רמושה לש תישארה הגהנהה תאו ,הלאה םירוטה בתוכ גצי

 לקנרפ לאיחי רמ תינויצה תורדתסהה שאר בשוי דבלמ .הבלס םהרבא

 יגיצנ םיארנ ,ןמשיפ .ל .מ רמ ל"קהקה לש תימוקמה הכשלה ר"ויו

 לש רקיעבו ,םירחוסהו הכאלמה ילעב יגיצנ ןכו ,תוינויצה תועיסה לכ

 .וינוג לכ לע ימואלה רעונה

 לכ תא הגציישו םודארב 1932 תנשב הכרענש תרחא הדיעו

 -ןידב .ןילופ לכב םילג התכיהו םשורדתבר הנגפהל התיה ץליק זוחמ

 : רפוסמ (1932 רבמצדב 22 "טנייה,ב םסרופש שרופמ ןובשחו
 ,הלא םימיב םודארב הכרענש ץליק לילג לכמ תינויצה הדיעוה,

 לש חוכיתבר הרידא הנגפהל ,ןיפנא ריעזב תיצרא הדיעול התיה

 תינויצה תורדתסהה שאר בשוי וגצי תימוקמה הלהגהה תא (*

 .גרובנסקול השמ ,'ץשל לארשי ,גרבנטור השמ .לקנרפ לאיחי

 .דועו

 םינפה תלבק תא ןייצל שי דחוימב .תימואלה היחתה תעונת

 קחציל זוחמה לכמ םיריצה תואמו םודאר ידוהי וכרעש תבהלנה

 בר לש ותוטלתשה ידיזלע םעוה בוטה המשש ריעה .םיובנירג

 הלוק הלע תאזה ריעהמ אקוד ,הליהקה לש הנוצר דגנ הנוממ

 -יעול .לודגה דיתעל הרושבכ תימואלה היחתה תעונת לש רידאה

 הנועו תעב .לילגב תוליהקה לכמ םיחרוא 1657ו םיריצ 82 ואב הד

 ,ועיגה הילאש ,ינויצה רעונה לש תיזוחמ השיגפ הכרענ תחא

 ,בוטפוא ,ץיבורטסוא :תואבה םירעהמ םיפוצ 45 ,לגרב בורל

 ג'זבוליב ,בופאזוי ,אנעריא ,בושוועינג ,בוטנמילק ,אננעש ,ה'זליא

 .מ ר"ד ,םיובנירג קחצי ואב השראוב יזכרמה דעוה םעטמ,דועו

 סחנפ ,םיובנשריק םחנמ ,גרבדלוג םהרבא "טנייה., ךרוע ,למולק

 הנשוש רטסיגמו רנימק .פ ,הבלס ד"וע ,ץיבקלופ .מ ,ןמלגופ

 זאמ וסנכתנ תבכרה תנחת דיל ."תוברת, םעטמ טילבטקשומ

 ימוקמה ינויצה דעוה .םיחרואה ינפ תא לבקל ידכ םינומה רקובה

 הרסמ ,וציוו לש ר"ויה ,ןיול הגלוא ר"דו םיחרואה ינפ תא לביק

 יפלא ועירה תבכרהמ ךרדה לכ ךרואל .םיחרפ רז םיובנירג רמל

 .תינויצה העונתהו םיחרואה דובכל םישנא

 לאיחי רמ תינויצה תורדתסהה שאר בשוי חתפ הדיעוה תא

 םיינויצה תודסומה לכ םשב םיריצהו םיחרואה תא ךריבש ,לקנרפ

 םשב ,"יחרזמ, םשב קינטולז והיעשי ברה ךריב ךכ רחא .ריעב

 'ה -- םירחוסה םשב ,המלש -- "םיוו השולש, הרשכהה ץוביק

 -עוס תואושתב .הקנלקשורבוד 'ח -- ינויצה רעונה םשב ,ןירמ

 תא תועש יצחו שולש ךשמב קתירש ,םיובנירג קחצי לבקתנ תור

 רמ חתפ ברעב .תונויצהו ןילופ ידוהי בצמ לע ותאצרהב להקה

 ןיול הגלוא תרמ ורחבנ תואישנלו םיישעמה םינוידה תא לקנרפ

 ר"ד ,ץליקמ ינול'זו גרבנטור .בוי'זדנימ הלינמ תרמ ,םודארמ

 ,ה'זליאמ דלפסורג .מ ,הנ'צופואמ יקטבלדירפ ,ג'זזבוליבמ פיוננז

 רניוטטשו בוטפואמ ןייטשטור :םיריכזמ .ץיבולדישמ גרבנזייאו

 דפמ אבירו םורבלוומ ןמרקוצ :ורחבנ םיטדנמה תדיעול .םודארמ

 'ץיבקלופ ,םודארמ דניקסיזו גרבנטור :תדמתמה הדעול ,קיטיש

 ,ץליקמ 'ץיבוקלמ ,הנ'צופואמ סקופ ,יזכרמה דעוה םעטמ ןמלגופו

 דדישמ ץרהפרשו ןמציוו ,רימודנסמ ןייטשפלש ,ה'זליאמ אטאלז

 .בויזדנימ לופוטו קיטישפמ ץינוקרב ,ץיבול

 לע ץיבקלופ ,הילעה תויעב לע למולק ר"ד ואשנ תואצרה

 -- םיובנשריק .מ ,"תוברת,, לע טילבטקשומ הנשוש ,רעונה תויעב

 ,תמייקה ןרקה לע -- ןמלגופ .פ ,תוליהקב תינויצה הלועפה לע

 לש שדחה קוחה לע הבלס ד"ועו ,דוסיה ןרק לע -- יקסמילזורי

 דוחיבו ,הילעה תויעבל ביבס זכרתה ירקיעה חוכיוה תופיסאה

 ,םיובנירג .י ידי-לע ורהבוה תויעבה לכ .םיאטקיפיטרסה תקולח

 דדלוג ךרועה .גרובמסקול .מ רמ לש ויתוגשה לע דחוימב הנעש

 -ובורפה תא הניגש העשב תורעוס םייפכ תואיחמב לבקתנ גרב

 יפלכ תונוטלשה סחי תאו "הדאיגרבנטסק.ל ביבסמ תויצק

 ."הליהקה

 לשומל לקנרפ לאיחי בתכ םודארב "תוברת., ףינס לש דוסיי לע
 םידסיימה תמישר תא רסומ אוה בתכמב .1922 רבמבונב 11זב זוחמה

 ,גרבנטור השמ ,לקנרפ לאיחי ,ץיעל לארשי ,טילבטקשומ .פ :םהש

 ,ןפשנירג .הו גרובמםקול .מ ,ןירג קחצי ,ןמרוק .ףסוי ,סלזיימ הירבא

-- 13] -- 



 עיגה תונוטלשה םעטמ רושיאה .תירבע הירפס םג הלעפ דסומה דיל

 .ינגדד-ןמרוק ףסוי היה "תוברת,ב היחה חורה .1923 רבמטפסב

 תירבעה הטיסרבינואה תחיתפל תוגיגחל דחואמ דעו דוסיי לע

 ,גרובזניג םוחנ רמ ידיב המותח הנמזה םיאצומ ונא ,םיפוצה רה לע
 "וסרוק, םלואב ערואמה דובכל ךרענש יגיגחה ףשנה .1925 סראממ

 דמעוה הטיסרבינואה ירחוש לש דעוה שארבו ,תויבויח תואצות ןתנ

 ירבחכ .רנקצלוה .פורפ ריכזמכו לקנרפ דוד רחבנ ןרפסל .סקשר ר"ד
 ,האטאט ר"ד .עטוקר ר"ד ,ץיבורדנש ר"ד ,טילבטקשומ .פורפ :דעוה

 ר''גמו רנרק רוטנס .רנרק .יו יול 'גניא ,רילומ ד"וע ,'ואלָאימח לחר

 לש יזכרמה דעוה םעטמ תופוכת םיתעל םודארב ורקיב יקסננזופ

 -נגילטניאה .הלועפה תא זרזל ידכ ,םילשוריב הטיסרבינואה ירחוש

 ןויערה תרדחהל העייס התלועפו ,דואמ הליעפ התיה תימוקמה היצ
 .םיללובתמה תובכש ברקב ינויצה

 יחרזמה תורדחסה / ץנירג .י ריד

 תונויצה הדלונ םודארבש .,רמול ןתינ תמייוסמ הדימ

 יוארכ התוא ומיעטה אלש ,תירוטסיה הדבוע .העונתכ תיתרה

 תונויצב רבליהומ לאומש יבר לש הלודגה ותלועפ תישארש ,איה

 ברה אצי ןאכמ .(ג"נרתדח"כרת) םודארב ברכ ןהיכ םהבש םימיב הלח

 ןוראבה םע ,ויגאטנומ לאומש ןוראבה םע בובלב השיגפל הזה אלפומה

 ."'עודיה בידנה. םע לכה לעו ,"םירבח לארשי לכ, ישארו גרובצניג

 ,ןושארה ינידמה ינויצה. לצרה יפל היהש ,רבליהומ לאומש ברה
 הלומעתל זכרמ,, ,ןויצ תביח ימיב דוע ,וחוקיפב דסייל ןושארה םג היה

 בקעי םהרבא 'ר תעצה יפלש ,"לארשי-ץרא בושיי ןעמל תימואל-תיתד

 ,ינחור זכרמ,, ונייה ,"יחרזמ.. :ןוקירטונ ןושלב ותוא וארק יקצולס

 .תונויצב תידרחה תודהיה תא םינש ךשמב הווילש םשה הז

 לש הכשמה םג .תיתדה תונויצל שרע קר אל התיה םודאר םלוא

 לש ותיבב וחנוה היתודוסי -- רוד ךשמב התלועפו ריעב "ןויצ תביח.

 'ר ,לקנרפ לארשי 'ר :ותיב יאבו וידימלתו רבליהומ לאומש ברה

 ("גלפומה.) ןמסייוו יכדרמ 'ר ,רקוצ םינוב 'ר ב"ושה ,טנמאיד םולש

 ינב ןיב תובבל ונקו העונתה תא וביחרהו וחתיפש םה -- ,םירחאו

 ןוצרה הב םייק היה ,תיתד הדוסימ התיה העונתהש פ"עאו .ריעה
 דוגיאה היה ךכיפלו ץראה ןיינב ןעמל לועפל אבה לכל די ןתיל
 .תונוש תופקשה ילעב םירבחל הליחת ףתושמ ינויצה

 ברה םודארב השע ,(לולאב ח"כמ "הריפצה,, יפל) ח"ערתב דוע

 ןעמל ,ןילופב יחרזמה ריכזמ זא היהש ןיבמוגמ קינטולז בייל הדוהי

 לש להק ינפב םאנ ברה .בונל'צ לאיחי ריד םש לע ץראב הבשומ דוסיי

 לש לודגה םלואב .םוי ותואב ,כ"חאו לודגה כ"היבב הליחת ,םיפלא

 םישנאש ,ךכ ידכ דע הבורמ התיה תובהלתהה .תיסורה היסנמיגה

 הפיסאב .('וכו םידימצ ,םיליגע ,תועבט) םהיטישכתמ ולצנתה םישנו

 ריעבש םיבושחה םיתבהרילעב ןיבמ ובג ,"הרזע, םלואב ,תרחא

 ץראב ,השעמל הכלה ,התעמ וחתפנש תויורשפאה לבא .םירתכ יפלא

 תריציל ואיבה רבכ .םישבוגמה םיינויערה תועדה"יקוליחו לארשי
 .יחרזמה תורדתסה לש הרות םג העיגהו -- תודרפנ תועיס

 .י ברה ,זכרמח םעטמ ,םודארב ורקיב ח"ערת תבטב ז'טב
 -םנרי'צש .ל .יו (קצולב בר המ ןמז כ"חא היה) בוי'זדנעימ טרופופאר
 תא וחינה םעדתבר הפסאבו לודגה דמה"יבב םירבד ואשנש ,השראומ יק
 םיפסכ ופסאנ ,לקש 80"כ ורכמנ הפסא התואב .ריעב יחרזמל .דוסיה

 הלקתנ םודארב דוסיה ןרק ןעמל הלועפהש ,ריעהל םוקמה ןאכ
 ןיעב ואר אלש ,"גרבנטסק ישנא,  תצובק דצמ תוטעמ אל תוערפהב
 .ריעב תונויצה יגיהנמ לש תויראלופופה תא הפי

 םלואבו הכאלמה ילעב ןודעומב םג וכרענ דוסיה ןרק תופיסא
 .םירחוסה ןוגריא

 ,תירבעל ברע ירועש ןגריא ,הירפס דסיי םודארב ינויצה דעוה
 ,תוברת יניינעל ,תוימואלה תונרקל תונוש תודעוו ןודעומ םיקה
 | .תונותעלו הילעל ,הליהקל

 -קלק הרודו ןמשיפ השטלייב ,ןיול הגלוא ר"ד ודסיי 1928 תנשב
 רובעכ .םודאר ישנ ןיב תינויצ הרבסה תלועפ לוהינל םישנ גוח ןייטש
 קפתסה אל םודארב "וציוו, ףינס ."וציוו, תעונתל גוחה ףרטצה הנש
 דוחיב ,םיחטשה לכב םג לעפ אלא ,דבלב הרישי תינויצ הלועפב
 .תיצאנה הינמרג יטילפל הרזע תטשוהב ןייטצה

 .תימואל-תיתד הלומעת תורפס הצפוהו י"אב עקרק םנוד ינש תשיכרל

 ךורב ,ןירג קחצי ,גרובמסכול דוד ,גרבנזייא השמ :ורחבנ ינמזה דעול

 הפיסאל עקרקה תא רישכה ינמזה דעוה .יקציטישפ זכדרמו ןאמיינ

 יאצומב .םוקמב תידרחה תודהיב תינויצה הלומעתה תרבגהלו תיללכ

 תואמ תופתתשהב תיללכה הפסאה המייקתנ ,ט"ערת תבטב ה"כ ,תבש

 ידומלת רקוח ,רפוס ,קינטולז היעשי ברה הפיסאה תא חתפ .שיא

 -נייוו לדנמ ברה ןיידה רחבנ הפיסאה ר"וי .חבושמ םאונו ןדמל ,ינברו

 ירחא .ןירג קחצי ארק הכ דע הדוגאה תולועפ לע ח"ודה תא .טרוג

 .קינטולז היעשי ברה ,טרוגנייוו לדנמ ברה :שדח דעו רחבנ םיחוכיו

 שירעב ,גךובמסכול דוד ,רווארב םייח ,םיובנזור לאקזחי ,ןירג קחצי

 יכדרמ ,ברפדלוג דוד ,ןמיינ ךורב ,ןייטשלקניפ רזעילא ,ןיגריוו

 ףסוי ,(לארשיב תעכ) קידיינ ןרהא לאומש ,ןמטלב הדוהי ,יקציטישפ

 .רווארב .רו דניקסיז

 תונויצל -- לכה לעמו ,תונויצל החירפ ימי ,זא ןילופב םימיה
 תודהיב .תיחרזמה העונתה לא זא םירהונ םי"רומדאו םינבר .תיתדה

 תוידוהיה כושיה תודוקנה תחאכ דבכנ םוקמ םודאר תספות ןילופ

 דראה הדיעווה המייקתנשכ ."תוינויצה םירעה,, תחאכו ןילופב תולודגה

 -- (ט"ערת רייא 'אל ןסינ ה"כ ןיב) ןילופב יחרזמה לש הינשה תיצ

 ,םינבר ,תידרח תודהי ישארשכ ןמזה םתוחמ הילע האשנש הדיעוו

 - תיתדה תונויצה תורושל םידכלתמ ,םירפוס ,םינקסע ,םיר"ומדא

 ,קינטולז היעשי ברה :םיריצכ םודארב יחרזמה םעטמ םיפתתשמ

 ןמיינ ךורב ,ןייטשלקניפ רזעילא ,ןיגריוו שירעב ,םיובנזור לאקזחי
 .ברפדלוג דודו ןמפיוק ילא רזייל ,ןירג קחצי ,קידיינ ןרהא לאומש

 איה לבא .ןילופב יחרזמ תעונתל םיירקיע תודוסי וחנוה וז הדיעוב

 דסונ : תערכמ תובישח ךכ-רחא ול העדונש דחא רבדב דוע הנייטצה

 השעמה ץפח .יחרזמב תימונוטוא הצובקכ "יחרזמ יריעצ,  דוגיא

 בוש רכינ ,תיללכה תוררועתהה תובקעב םודארב יחרזמב הלגתנש

 וספת הבש ,ט"ערת ןסינב המייקתנש יחרזמה לש תילילגה הדיעוב
 .השאה דוגיא תלאשו ל"קהקה ,תוברתה תלועפ יכרד שארב םוקמ

 דועפה ולהנתה הכ דע) :עובק ןודעומל רותה התע עיגה םודארב
 ןודעומה .(הגולד בוחרב "הרזע, תילאיצוסה הרבחה םלואב תול
 9 הקסנייוור בוחרב רכשנ ,םירדח המכ לעב חוורמ םלוא ,ןושארה
 תתופה .פ"רת ןויסב ו"כ ,תבשב תיללכ הפיסא המייקתנ הז ירחא דימו

 שך



 קיעשי ברה ישארה רבודהו ,רשכומו ליכשמ רוחב ,ןמטלב הדוהי היה
 .הבורמ התיה העונתל המשרההו םע-תבר הפיסא וז התיה .קינטולז

 ירועש ודסונ .השעמ יחטש המכב תולועפ םג ואב הפיסאה תובקעב

 אל ןיידע םנמאש הירפס החתפנו ,תירבעה תורפסלו תירבעל ברע

 לארשי תמכחבש רחבמה ןמ הליכה לבא ,תומכב הלודג התיה

 הירפסל לזמה הל קחיש .תימלועה תורפסבו עדמב םימוגרת בטימו

 לע םשפנ םירסומו רפס יבהואו םיליכשמ םישנא ויה הינרפסש וז

 ןושארה ןרפסה .תעדה תבחרה : הלודג תילכת וב וארש לעפמ תבחרה

 ,רדסה יפל ,וירחאו ,םוקמב יחרזמה ר"וי ,קינטולז היעשי ברה היה

 לבייל -- ןורחאהו ,ץנירג עשוהי ,ץנירג לארשי ,רנייווטטש לארשי

 המ לכ ףסאנו ,תורפסל תורפס ןיב הדפקה הפ התיה אל .ןמטכיר

 ,ריעב יתימא ירבע ליכשמ .תיעדמ וא תיתורפס הניחבמ בוטל בשחנש

 עדמב םירפס לואשל ןאכל אב היה ,תיתד תודהימ קחורמ וליפא

 תוברל תירבעב םלוכ טעמכ ןושארה ןמזב ויה םירפסה .יללכ וא ירבע

 אל הליחת ,ויה אל שממ םייזעול םירפס לבא ,תיזעולמ םימוגרת

 םבלב םיזב ויה םירדחו תובישי יאצוי םיארוקה ; שידייל רודמ םג היה

 -םדוקו ,ירבע רפס ןיידע זא בשחנ "רפס,ו ,"ןוגר'ז, ןושלל והשמב

 הכפהמה תונש .םימיה תוברב הנתשנ הז בצמ לבא .יעדמ רפס -- לכ

 הרבגו ,"ךמע, תא ולעה ,רופלב תרהצה ירחאמ תיממעה תונויצהו

 ושענו תירבעל םיסרוק ריעב וצצ םנמא .שידייב םירפסל האירקה

 .תיתורפסה תירבעה תעידי התחפ הז םע ךא ,ירבע רובידל תונויסנ

 םייתניב ךלה שרדמה-תיבו שרדמ"תיב יאצוימ הרקיעב הסנרפתנש

 חכב ולעפ תילכת אוצמל ץפחהו תינוציחה העפשהה .הברה ןקורתנו

 םידומל לאו היסנמיגה לא רבוגו זע םרזב ופחסנ םירוחבהו לזרב

 .העיגיו למע ךות ול לגסל רוחבה חרט ותואש -- תינלופב םיינוציח

 התע ויה םיארוקה .תרחא תושרל רבעוהו גפ תירבע תורפסל טהלה

 תועונתל ףחתסנו הלעש םעהו .תוחפ תינדמלו תלכשמתמ הבכש יאצוי

 הלא םיגוחל ישאר ןגרוא) .שידייב ונותע תא ארק תונושה תוינויצה

 רפס םג שקיב אוהו ("טנעמַאמ,ה הזמ תוחפו ,ינויצה "טנייה,ה היה

 גהונ היה ןיידע הזה ינויצה ארוקה םג .העיגי אלל ול תנבומ ןושלב

 םנמאו ...לבא ,ןוגר'זה תא לטבלו ,יקסבוחינרשטו קילאיבב ראפתהל

 ":חרזמ יריעצ,ב הלועפל סנכנשכ םירשעה | תונש | ףוסב

 ידימ) הירפסה תלהנה תא ומצע לע לטנו ץנירג לארשי

 -- לכ"םדוקו ,שידייב םירפס סינכהל סונא היה רבכ ,(רנייווטטש

 הלאמ םג לבא ,שידייב עדמ ירפס וסנכוה הזמ תוחפ .הפי תורפסב

 ןברוח םע תונושלה ןיב "ןויווש, וז הניחבב היהש קפס ןיאו .ונקנ

 חוכ רבג .שידיי םג הקיפסה אל תוטעומ םינש רובעכ ,םרב .ריעה
 ,תיללכה תינויצה תורדתסהה תירפסב וגישה הב םירפסו תינלופה

 תונורחאה היתונשב .שידייו תינלופ ירפסל זכרמ ןיעמ התשענש

 חינהש ךרע ירקי םיבר םיינרות םירפסב יחרזמה תיירפס הרשעתה

 .("גלפומה.) ןמסייוו יכדרמ 'ר גלפומה ןדמלה ונובזעב וירחא

 הרק ,הקסנייוור 'חרב יחרזמה ןודעומב הלועפ לש םימי ירחא

 םג םהו ,לודגה ןודעומה תא םכרצל ומירחה תונוטלשה :רזומ הרקמ

 .ד"פרת"א"פרת םינשה ןיב תונויצב לחש רבשמה --ןוכנה ןמזל ונוויכ

 למע איה םג הלזגש גרבנטסק לאיחי ברה םע המחלמה -- םודארבו

 וקפתסה םייתנש ךשמבו רבשמה תא וליאכ הנמיס םלואה תשיטנ .בר

 -- םייתנש רחאל קרו .םיגיהנמה יתבב םייטרפ תומלואב יחרזמב

 םלוא ורכשו וררועתנ -- הלודגה תיעיברה הילעה ימי םה םימיה

 .ןמיינ ךורבו יקסניטסוג הדוהי ח"חה הפ ורכזיי בוטל .11 קניר בוחרב

 'ר קוולצולוומ ברה דוסיה ןרק םעטמ ריעב רקיב ד"פרת טבשב

 .יחרזמה םעטמ הלודג הפיסאב םאנו יקסלבוק בייל הדוהי

 רתויו) יחרזמב תוליעפ תונש םה ט"פרתו ד"פרת ןיב םינשה

 ןרקו דוסיה ןרק ןעמל תוליעפל שדקוה בר ץרמ .("יחרזמ יריעצ,ב

 ,הליהקה יבוטמ םג ויה ריעב יחרזמה ישאר .תויחרזמ תונרקו תמייק

 וא .תשורח יתבו רחסמייתב ילעב ,ינוניבה דמעמה ןמ םישיא בורל

 -ינב .םינדמל בורה .ריעב םידבוכמ םיתב ילעבו םידימא לש םהינב

 תונש דע) התישארמ העונתה ירבח לע רתויב לבוקמהו ץרענה .הרות

 תחפשממ .גרובנסכול דוד םוחנ 'ר ילוא היה ,(תויעצמאה םישולשה

 םינש שמישש ןייטשלקניפ רזעילא ; לודג ןדמלו הרות ינב םידיסח

 -לעב ,ןיישעת היה ,ןילבול דילש בוטרבולמ אב ,ר"וי ןגס הברה

 רבח םג היה תמייוסמ הפוקת) תינלופ עדוי ,םיאנ םיסומינו תוברת

 ךניח ויתונב יתש תא .תירבעב ןעדיו (יחרזמה םעטמ היריעה תצעומ

 ורבידו תירבע תורפס ועדיש תונושארהמ ויה ןה .םיירבע םידומילל

 .היה ,יחרזמה ר"וי ו"צרת -- ד"צרת םינשב ,ןמניילק בקעי ; תירבע

 יקב ןדמל ,ויחא בור והומכו אוה לבא .טייח לש ןב ,ליגרכ אלש

 תויצנדנופסרוק םסרפמ היה ותוריעצב .ירבע ליכשמ הז םעו ףירחו

 םגו (ומשל זמר -- "בקעיל תמא.. ."בקעיל רג, םתוח) "הריפצה,ב

 -רוקיפא,, וליפא ,םיירבע םימכח לש םירפסב אורקל בבחמ היה ךכ"רחא

 הליל םעפ בשי ,"ירצונה ושי, רנזולק לש ורפס םסרפתנשכ ."םיס

 בביח ,רומוה אלמ דימת טעמכ וקחוד ףא לע .ולוכ לע רבעו םימת

 .םילודגל | דמלמ | תויהל | ץלאנ | םימיל .ןונשה קוספה תא

 .הרות תבהאמו קספ אל רומוהה ןמ לבא יילע הצפק תובצע

 םימיב סנרפתנ ,דימא רחוס -- לקניפרוג רמתיא היה הנוש סופט

 םייח בבוח ידוהי .יחרזמל ונמז לכ טעמכ ןתנ ,ושוכר לע םינורחאה

 תוריחב ימי ועיגהשכ .תישעמ הלועפל חומו חוכ איצוה ,םייח אלמו

 "טדנמ, איבמ ליגרכו ,םילקשה לכ תיצחמ ידכ רכומ דבלב אוה היה
 תוחישלו םירועש דומילל ,ןודעומ ןימל יחרזמה תא השע .יחרזמל

 הת תקולח לע חצנמה ופוג אוה היה וז תילכתל .'וכו תונויצב םיער

 ינימ לכב רבח היה ...תיברעל החנמ ןיב ברע ברע ןודעומה יאב לכל

 .ר"וידןגס ראותב קפתסה לבא ,תודעו

 תוצרהל ול היה הקזח .קינטולז היעשי 'ר ברה היה ומצעל סופט

 ואשמ אשנ ,ט"ערת זומתב 'כב םעפ .לודגה תסנכה"תיבב זומתב 'כב

 .תירבעב תסנכה-תיבב עמשוהש םינש ךשמב דיחיה םואנה -- תירבעב

 תינויצה העיסב רבח ,ןמכייט לדנמ היה ונימב דחוימ אלפומ סופט

 יחרזמה לש תיבגמו הלועפ לכב ךמת .("רמשמה לע..) םיובנירג לש

 רמושה לש ימוקמה ץוביקל עייס הז םעו ,הב רבח השעמל ומצע הארו

 לש הימישגמ ץוביקה ישנאב האר .דחי םג בהלנ דרח שיא .ריעצה

 .תונויצה

 ,אוואס דוד :ויה ,הרוצ ילעבו השעמ ילעב .םירחא דעו ירבח

 והעונתל רוסמו השעמ שיא לבא ,ומצעב חטובו חורדזע ,תורוע ןיישעת

 -- ןמרב הירמש ;:ןמאנו טקשו םימת .דבכנ רחוס ,יקסניטסוג הדוהי

 ףאשו הלופעב המדא תקלח הנק .םייח תמכחו רומוה ןח עפוש .ב"וש

 ןמאנ לבא ,ותסנרפ לע קבאנ שיא רנפמלק היבוט : עקתשהלו תולעל

 -ניילק בקעי לש שישקה ויחא .ןמניילק לאוי ;העונתל שפנו בלב

 הלעש םוקמב םינושארה םיתבהיילעב ןמ .האנ החיש"לעבו ןדמל .ןמ

 יול לאוי :רטפנ הבו .הלעו רזחו דרי .למע"ידב הב תורעתהל י"אל

 תיבדלעב ,ןמטוג לשרה ;תידוהי תוברת לעב .םינקסעה יריעצמ סומלק

 ,גרברבליז הנוי -- ןורחא ןורחאו :תוכילה םיענ .תורועל תשורח

 תצעומ רבח .הליהקה ר"וי .(ןגס : הז ינפל) ןברוחל דע 1936 זאמ ר"וי

 רבח .ןמטכיר לאכימ ;היריעב תידוהיה העיסה ר"וי"ןגסו היריעה

 .המוק רועיש לעב רובצ ןקסע .היריעה תצעומ רבח .יחרזמה לש דעוה
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 "הדובעו הרות.  תעונת

 יחרזמ יריעצ

 תעונתל תוחתפתהו דומיל תונש ויה ט"פרתו ד"פרת ןיבש םינשה

 ינב לועב םיאשונהו םירבחה ויה ןאכ םג .םודארב "יחרזמ יריעצ,

 ;ןוגכ) "ךעלביטש,, יאצויו שרדמה תיב ישבוח ,הרות ינבו םיתב ילעב

 םילכשמתמ םירוחב .(םירחאו ברפדלוג ,קידיינ ,ןמפיוק ,אדנליב

 םייחב הזתניסל ופאשו ץרא ךרד םע הרות .ךורכל וואתנ וא ,וכרכש

 םלועל "תאצל, הסיסת הלחה .םלועה םע תודהיה םלוע לש הבשחמבו

 -- "ומשל" דומילב קפס תלטה ךותמ תויללכ תועידי שוכרלו לודגה

 םייטסילאיצוסו םיינויצ םיפיטמ יפב תואצרההו תונותעב םירמאמהו

 -יביטקודורפ,, לע תעדה הנתינו -- קפסל ופיסוה ךא רחסמה ייח תונגב

 .עוצקמ דומילל וא "בחרמ,ל האיצי לכש ,טעמכ היה יעבטו ."חיצז

 .לבוקמה ונויגהמו םדמעממ חשירפ התוולתנ

 רעונל הייופצה הנכסה ביט לע ודמעש םיטעמ ויה םינברה ןיב

 היה העתמה "רואה, ביט דעומ דועב וניבהש םיטעמה ןיב .ותכובמב

 -ברה דחא, יתורפסה ויוניכב םסרפתנש) תרמת .ש ץי'צייליממ ברה

 ותא ודמע ריעב םייתד םיריעצ רפסמ םנמאו .("םישיגרמה םינ

 ריכזמ העש התוא שמישש רנייווטטש לארשי םהבו ,םידימתמ םירשקב

 ןמ דימת ויתועדב היה .םתדימעל הארשה ובאשו ,"יחרזמ יריעצ,

 ,ט"פרת תנשב לתוכה תלאש הררועתנשכ) תוירוקמה ןמו תופירחה

 ןיאו ןבאו ץע ילמסל תקקזנ הפורצה תודהיה ןיאש ,תרמת ברה ןעט

 םתווקתלו הווהב םהישעמל שממ לש הזיחא ,םרב .(...לתוכב ןיינע הל

 -ץרא, המסיסה .יחרזמה ןויערב ולא םיריעצ םהל ושקיב ,דיתעב

 םצרמל בחרמ החתפ המוד ,"לארשי תרות יפדלע לארשי םעל לארשי

 עבתו כ"'חא אבש "הדובעו הרות,ל ןויערה .הברה תויהת לע הבישהו

 -יביטקודורפ, לש תיטסילאיצוסה היעבה לע םג הבישה תישיא המשגה

 דגנכ רזע העונתב םיריעצה ושענ עבטה ךרדמ ..."לוצינ,ו "היצז

 דימ בלה-תמושת הזכרתנ רבדה רקיעב לבא ,םירגובמה םהירבח

 תחיתפ .הירפסה חותיפ) תידוהיה הלכשהה םוחתב :םירחא םידדצב

 ,ןכאו .ץראה ןינבל תישעמ הדובעבו (תירבעו הרות דומילל םיגוח
 דוד םיריעצה ןמ םיליעפה םירבחה דחא דימ הלע ,תורשפא הנתינשמ
 התיה .(ןיטח רפכ ןיינבב בושח םוקמ כ"חא ול דחייתנש ימ) אדנליב
 תלכוא -- "הווהה תדובע,ש העונתה יריעצ לש הרורבה םתשגרה וז
 ינפב הדוגאל ודרפנש הנתנש איהו : תישעמה תונויצב הבוט הקלח לכ
 תריכמבו תויבגמב םהל ידש "םינקז,כ אלש ."יחרזמ יריעצ,, םשב םמצע
 לכש .ןבומו ,תישיא הבוח ןבומב "תונויצ, םה ושריפ ,'וכו םילקש
 .סרפ לבקל תנמ לע אלש םירבחה ידי-לע התשענ הלועפו הלועפ

 םדיב םינש ךשמב "יחרזמ יריעצ, ירבח וזכיר תינויצ הניחבמ

 דוקמה הדעוה יריכזמ ויה םהמו ,לארשיל תמיק ןרק ןעמל הדובעה תא

 עשוהי ויחא םג םינש רפסמו) ץנירג לארשי ,רנייווטטש לארשי : תימ

 דושמה הדעוב תואישנ רבח ןמכוה םייח שמיש םינש ךשמב .(ץנירג

 םיפסכה ףוסיא לש הדובעב םג רכינ םוקמ וספת מ"עצ ירבח .תפת
 .ןרקה ןעמל תונושה תויבגמהו

 םיפסכה ףוסיא התיה -- יחרזמה םוחתב ךא -- וזל המודב הדובע

 ..םג רתוי רחואמבו ,"ךעלביטש,בו תושרדמ"יתבו תויסנכדיתבב

 ,הבר הנעשוהב ,םירופב ליגרכ ,תורעק תדמעה ידידלע ,"ןימלעה תיב,ב

 ץוחמ הליפת-תיב ריעב היה אל טעמכ .'וכו םירופכה םוי ברעב

 הרדענ אל רוג ידיסח לש "ךעלביטש,מ וליפא .תאזה תיבגמל

 הדמעמלו ריעב תונויצה לש החוכל קהבומ ןמיס הז היה ."הרעקה,

 .תאזה תיחרזמה העיסה לש דבוכמה

 .תוברתה תושר -- התיה מ"עצ תעיס הלעפ ובש רחא םוחת

 ,"תבש גנוע, תוביסמו תואצרה תוכרענ ויה ותבשב תבש ידמ טעמכ

 .ברע ברע ארמג דומילל עובק גוח היה םייק ח"היד'צרת םינשב

 העונתה ינותע םירבחה ןיב וצפוה ץנירג לארשי לש ותלועפו ותמזיב

 היה אוהש ,"דהה, ןוגכ ,ץראב האציש וז לע ףאו) שידייבו תירבעב

 היה ןושארה הנרפסש "הירפס,ל זא העדונ הלודג תובישח .(ורפוס

 רקיעב לבא .(ריעב העונתה שארב דמעש םימיב) קינטולז היעשי ברה

 הנברוחל דעו התישארמ "יחרזמה יריעצ,  יריכזמ ידי-לע הלכלכתנ

 לבייל ןורחאהו ץנירג עשוהי ,ץנירג לארשי ,רנייווטטש לארשי)

 .(* (ןמטכיר

 .ריעב םייללכ תוברת ילעפמב םג קלח ולטנ מ"עצמ םירבח

 לש ותכירעב "גנוטייצ רעצלעק רעמַאדאר,, ןועובשה ריעב דסייתנשכ

 .תכרעמה רבח ץנירג לארשי היה ,הבלס .א ד"הוע

 ,לארשי-ץראל "תויסרוקסכאה.. ןוגרא -- התיה תרחא הלועפ

 הכרענש ץראל הילעה ןוגרא השעמל הז היה .ב"צדו"פרת תונשב

 זכרמה ןמאנ .טדנמה תלשממ לע םירעהל ידכ ."םילויט, לש הרוצב

 ולבקתנ ויתוצלמה יפדלעו ,ץנירג לארשי היה ריעב יחרזמה לש

 לש  השעמה"רהוטל בוט ןמיס הז היה ."היסרוקסכא.ל םידמעומה

 רבח לע היסרוקסכאל "דמעומ. רערע אל םלועמש ,םוקמב םירבחה

 -בחב הז ןיינעב ועמשנ בורל "תונעמו תונעט,ש יפדלע"ףא) םוקמב

 .(םינוש תומוקמב תורחא תועיסו תור

 .תוילילגה תודיעוב מ"עצ ירבח לש םמוקמ םג םלועמ רדענ אל

 ןמיינ ךורב רחבנ .ח"פרת פ"מהוחב ץליקב הכרענש תילילגה הדיעוב

 שי ירוטסיה ןיינע .הדיעוה ריכזמ ץנירג לארשיו .תואישנה רבח

 הדשה ירעמ םיריעצ יפמ םהה םימיב ועמשנ ןיידעש ,וז הדיעוב

 םתוא םיאיצומ ?לארשי תדוגא,, ירבח םידיסחש לע "יהו הגהו םיניק,

 ,"ןבעל עשידיי סָאד,ב ח"ודה ןייע) תושרדמ"יתבו "ךעלביטש,,מ חוכב

 "יחרזמ,ה לש תרחא תילילג הדיעוב .(ט"פרת ןושח א"י ,השראו

 ,סניפ לטומ :םודארב מ"עצ יגיצנכ ושע (1930 רבמצדב 21) ץליקב
 .ץנירג לארשיו גרבשריק חספ

 עויס לש סחי היה םוקמב "יחרזמ,ל "יחרזמ יריעצ, ןיב סחיה

 לש דעוב םג ופתוש מ"עצ לש דעוב םיישאר םירבח המכ .ידדה

 ."יחרזמה,, ריכזמ םג היה מ"עצ לש ריכזמהו ,יחרזמה

 תא ומיקה ךכ רחאלו -- העונתל ורבחתהש םינושארה םיריעצהמ

 תועודי תוחפשממ םיבוט ינבו "תובא ינב,, ויה יחרזמה יריעצ תעיס

 "תודחאתה,,ל כ"חא רבע ,דאמ קודא) ןמטלב לדיי םייח : םללכבו ,ריעב
 -סיז ,רציזמוב ןרהא ,רפוק .י ,ןמיינ ךורב (...ותוקידאב םש ראשנו

 דוד ויחא םג ןמז רחאלו ,סניפ לטומ ,טנב השמ ,תילגרמ ,דניק

 קידיינ ןרחא לאומש ,ןמכוה םייח ,ץנירג לארשי ,רנייווטטש לארשי

 תמו ץראל הלעש) ןמפיוק ילא רזייל (לארשיב םינורחאה תשולש)

 רוורב לאיחי ,(הילרטסואב םויכ) ןמרקא יקלמש ,(ביבא"לתב

 .םירחאו

 ראשכ אלש .ןמיינ ךורב היה "יחרזמ יריעצ, לש ןושאר ר"וי

 (ןמיינ ןתנ) ריעה ירישעמ דחא לש ונב .יושנ היה םיריעצה םירבחה
 אל ובלו ושפנ ויה -- ,יקצילשיוו עדונה יא'זדולה ןיישעתה לש ונתחו

 תוברת לעב ,שפנ"ןידעו הארמ הפי .העונתב אלא תשורחבו רחסמב

 וליג אל ותחפשמ גוחב .ןורשכ לעב םאונ הז םעו .תידוהיו תיללכ

 אל .ומצעל רכנתה וליאכ אוה לבא ,ויתולבס ויה םיברו וכרדל הנבה
 רובידב ,שארב קלח וב לטנ אלש םוקמב אלשו םוקמב סונכ היה

 הלודג שקיב אלו "םידוביכ,ל םלועמ הוואתנ אל הז םעו .השעמבו

 .ומצעל

 ריכזמ םג דחאכו) מ"עצ לש ןושארה ריכזמה היה ,ודיל ןמאנ רזוע

 ןמ םירפס רפסמ המחלמה ירחא ולגלגתנ ידיבש תחא העידי יפל (*

 .(ריאמיחא אבא ר"ד יפמ) תיטרפ תושרל םהמו ,ץראל הירפסה
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 היה .ןדועמהו ןותמה ןמיינ תמועל .רנייווטטש לארשי ("יחרזמה,
 םאונ ,ןוגראל חוכ-בר .תובהלתהו ץרמ לעב ,רעסהו ףטשה שיא אוה

 ומזיש םינושארהמ .םיריעצה ויעמוש תא םיביהלמ וירבדש ,"ינומה,

 תינויצ היצנגילטניא לש הצובקשכו .תירבע ירבוד לש גוח תמקה

 (סויבלפ סופסוי) איתמ ןב ףסוי לע "יבמופ טפשמ, הכרע ריעב

 םזי .םיבר האילפהש תפטוש תירבעב רוגינסכ אוה עיפוה ,תירבעב

 םסרפתנ דוחיב) ןילופבש תיתדה תודהיב םיבשחנ םיצרמ לש םתאבה

 ,ב"'הראב "יחרזמ, ישארמ זא ,דלוג באז ברה לש ורוקיב ריעב

 .(ריהזמ םאונ

 תינבר"תידיסח החפשממ ,סניפ לטומ היה םיינשה ןמ הנוש

 לע דבוכמו םירחוסה ןיב ברועמ ,ויתוכילה םעונב ןייטצהש ,תדבוכמ

 םיענמ ,שרדמ"תיב שבוח -- גרבשריק חספ היה ונימב דחוימ .תוירבה

 יתימא םכח דימלתו תוחקפ לש ןחב ןייוצמ .הקרוו דיסחל ןב ,תורימז

 .(םיילענ רפות) הכאלמ-לעב הז םעו

 היה ,ןמכוה המלש 'ר ריעב לודג םכחידימלתל ןבו הכאלמ"לעב

 העונת שארב ו"צ--ג'צרתב דמעש) ןמכוה םייח םג -- ח"לבי --

 ד"פרתב ץראל הלע ,תואירבה לע דבוכמו תואנ תודמ לעב שיא ,(מ"עצ

 .ו"צרת זאמ עקתשנו הלע בושו וסנאל דרי ,ותשא םע דחי
 -דתסהל ףרטצנו יחרזמה יריעצמ כ"חא אציש) רנייווטטש ירחא

 ךכ רחאלו ,העונתה ריכזמ ץנירג לארשי היה (תיללכה תינויצה תור

 ןסינב ץראל ותיילעל דע -- 'זדולל אצי ןמיינ ךורבשכ -- ץ"רת זאמ

 -םדוק העונתל סינכה ץנירג .ריעב "יחרזמ יריעצ, שאר םג ,ג"צרת

 תא ביחרה .לעופב שוביכה לע הדיקשה :תישעמה הניחבה תא לכ

 -ץוביקל דּוסיה תא חינה 'ב-א"צרת תנשבו הירפסה לש התרגסמ

 לש םילודגה הרשכהה יצוביקמ דחאל חתפתנש ,מ"עצ םעטמ הרשכה

 -שיב םיאצמנ ץוביקה ירבחמ םיבר) ןילופב "הדובעו ההות,, תעונת

 .תויחרזמהו תוינויצה תונרקה ןעמל הלועפה םג הרבג ותמזיב .(לאר

 ,עשוהי ויחא העונתה ריכזמ ומוקמב שמיש ץראל ץנירג הלעשכ

 לבייל הז דיקפתל רחבנ (ג"צרת תנשב) אוה םג הלעשכו

 .הליהקה ןברוחל דע וב דמעו (לארשיב תעכ) ןמטכיר
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 ורכמתהש םיריעצ םירבח לש השדח הרוש האב םישולשה תונשב

 לאומשו השמ .דוד ,םנוב םיחאה ויה םמצעל גוס .העונתב םתלועפב

 רמז ימיענמ ,םידיסח םה םג ויה ,חספ םהיחאכ .גרבשריק

 ויחאו השראוב הירוטברסנוקב הריש המ"ןמז דמל השמ) םיאלפומ

 ילעב...ו (םירדהנ םייריל םירוגט ויה םהינשלו ,םוקמב םלתשה דוז

 גלפומ היה לאומש םהבש ריעצה .(םה םג םילענ ירפות) הכאלמ

 הכז םהמ לבא ,(מ"עצב הרותל גוח להינ) הארוהדרתיה לעבו הרותב

 .ץראב עקתשהלו תולעל םנוב רוכבה קר
---- 

 ,רקביחראוו לאירזע 307ה תונש תליחתב ךלהתה ומצעל תומדכ

 -אה. ינקסעמו עדונ ןיישעת ,ץיוורוה לדנמ לש ונתח) ב"הראב תעכ

 -ומינ לעב .הרות עדויו ןירוא-רב ,סיראפ תטירסבינואב דמל ,("הדוג

 ןמכוה לאומש היה קהבומ םכח"דימלת .'זדולמ םודארל אבש ,םיאנ םיס

 םויה) .ל"בי םיובננט םהרבא ר"ד לש ורבח ,(םייח לש ריעצה ויחא)

 ,(היבחר היסנמיגב םיקיתוה םירומהמ ,ידומלתה רקוחהו הרומה ,יזרא

 -סנרפ לע וקבאנש םירוהל ןבכ .ןד לש שרדמה"תיבב הרות דומילל --

 תריפת תכאלמל ,םייח ח"לביו השמ ויחא ינשכ אוה םג קקזנ .םת

 ויבא יפמ עמש הרות הברה) ודומילמ שרפ אל אוה לבא ,םילענ

 .התביבסבו ריעב ןיטינומ וב ול ואציש .טמחש..ה קחשממו (ןדמלה

 ידיסח תחפשממ (לארשיב םויה) לרפ השמ :זא ויה םירוסמ םירבח

 רפשמב דיחיה ."לארשי תדוגא,, ישארמו "יבר,,ל םיבורק ,םיגלפומ רוג

 הלע .םוקמב עודי תונמא רייצ ."יחרזמה יריעצ. לא אבש הפנעה הח

 עובק הדובע םוקמ שוכרל םודארב תיצאנה היחה טולש ימיב ודיב
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 ילודג לש םרייצו הלא לש םהיתוריד טשקכ םיריכב םיניצק לצא
 -לע ,םישנא 6 ליצהל .רמה דמשה םויב .ודיב הלע הז חוכבו .םיצאנה

 ירחא ...ודוד הזש רופיסב .ס.ס"ה יניצקמ דחאל םעפ לכ הנפש הו ידי

 םיצאנה ישאר תא םיאצומהו םישפחמה ישארמ אוה השענ המחלמה

 םשור היהש םינעמהמ הינמרגב םהיתובותכ תא רכזש םושמ ,םודארב

 :התיבה וחלשש (לוזג ידוהי שוכר תואלמ) תוליבחהו תודווזמה לע

 השמ ;רנק ילא תורועה ןיישעתל ןב ,(ב"חהראב תעכ) רנק יקלמש

 "יירפ המלש ; הילרטסואב תעכ ,ןמרב לאומש 'ר ב"ושה לש ונתח ,טנב

 ןרהא 'ר לש ונתח ,סניפ דוד ;םיאנ םיסומנ לעב חקופמ רוחב .,ןמ

 ,"תעד יבבוח, היסנמיגה דימלתו שרדמה"תיב ישבוחמ .גרבדלוג

 השמ ,רגרוונדייז דוד | ,לופרק ךורב ;:לצרה | תוגיגחב | םאונ

 םירחוס ינב הלא לכ -- רקוצ לביילו םהרבא םיחאה .גרבנזייא

 זא ואב דחא דצמ .תואקנבב וא רחסמב םתסנרפ ושקיב םה םגו

 -שרקה םע .הכאלמ ילעב םג -- םדוק ליגר היה אלש המ -- העונתל

 ןרטיענגרומ השמו הירא םיחאהו (עבצ) לטשירק השמ :ואב םיגרב

 .שפנו בלב העונתל םירוסמו תודמ ילעב ,(םילענ ירפות)

 השק דבוע .ןמרש ףסוי .םדוק ףאו ,זא היה ותעב דחוימ סופיט

 םירבחה ןיב ליגרה ןמ רתוי רגובמו (םירמש רחסמב) וירוה תסנרפל

 ילכלכה ובצמ .שאר"דבוכו הבשחמ"תורגב ותא אוה איבה ,םיריעצה

 רבח היה -- ב"צרת תנשמ ץראב -- רוכבה ויחא) לאמש דצל וכשמ

 לשו תודהי לש םוחב ומצעתנ וחומו ובל לבא .,("ריעצה רמושה,

 ילילב םיער םע םיחוכיווב עיבהל גהנ ויתונויער תאו תירוקמ הבשחמ

 .תותבש
 -נשרה לבייל םג היה .רחא דצל ירמגל הנוש יכ םא ,ונימב דחוימ

 תולילו םימי עיקשמ .זירזו ןתלעפ ,("ס'דיגמ לבייל,, :והוניכ) ןרוה

 תשורח-תיב לעב היה) יטרפ קסע לכ חינזהל דע העונתה תדובעב

 תועיס ראש לש רוסמה ןרזועו ריעב יתדה ץוביקה ידסייממ ,(םילענל

 .המשל הלועפב "יחרזמ,

 יחרזמה ץולחה

 תועיסל החירפ תונשו הלודגה הילעה תונש ויה 'ודג'צרת תונש

 .תופסונ תועיסב רשעתנ "יחרזמ יריעצ., םג .תוינויצה

 םירבח ידיילע דסונש "יחרזמה ץולחה. היה ולאמ תחא העיס

 "חה,ל הליבקמ העיס וז התיה .םוקמב העונתה לש הרשכהה ץוביקמ

 הניחבמש) יחרזמ יריעצכ אלשו .לאמש יפלכ הטנ והומכו יללכה "ץול

 האר ("יחרזמה.. םג והומכ .םזינויזיברל ויתועדב ברוקמ היה תיטילופ

 תויתד לש ךפונ םע .צ"הושהל וליפאו ,י"אפמל תירב"לעבכ ומצע אוה

 המלשו -- ץוביקב "םיילאמש, םירבח לש םתעפשה  ...תימונוטבא

 עייס וז העיס ןוגראב .וב הרכינ -- לארשיב תעכ ,םשארב לזוו

 .ריעצה ויחאו ןמרש לסוי םג הברה

 "הירורבפ

 לש זכרמה תרבח ידי"לע 1930 תנשב דוע ריעב הדסונ "הירורב,

 תלעב הלודג העונתל החתפתנ איה .רטסילגנא הגייפ "הדובעו הרות

 תונושארה תולעופה .ג"צרת רחאלש םינשב תורבח לש תובר תורשע

 לש םתוחא) ץנירג היח .(ר"וי) םיובלייא עבש : תורבחה ויה הלעמב

 .ןמרוק ,רנפמלק ,גייווצנלא .(לארשיב ץנירג עשוהיו לארשי םיחאה

 אל ןהיתומשש ,תורחאו טלבנזור הלטיג .(ב"הראב תעכ) יקסודגו

 תועודי תוחפשמ תונב ,םירשעה ליג תישארב תורענ הלא ויה .םירוכז

 וויקו תודהיו תירבעב ןהיתועידי חתפל וצרש ,רפסדיתב תורמוג .ריעב

 רנושה םע הזמ רתויו) "יחרזמ יריעצ.. םע תולעיפ ויה .ץראל תולעל

 -בעל םיעובק םירועשב ופתתשהו תויבגמו העונתה ינינע לכב (יתדה

 .םוקמהו זכרמה ןמ םירבח תואצרהבו .ארקמלו תיר



 יתדה רמושה

 ,גרבדלוג םהרבא :ד"צרת תנשב ודסי ריעב יתדה רמושה תא
 -שיב םינורחאה ינש) ןמטוג בדו ,ןמטכיר לבייל ,טלבנזוך חספ יבצ

 -הפי זירז רענ .גרבדלוג םהרבא היה הב היחה"חורהו הדקפמ .(לאר

 ,(ןיירוב לע תינלופו שידיי ,תירבע עדי) ירוטיר חוכ לעב םאונו הארמ

 -צרה יעמוש ,תונבה לעו יתדה רעונה ינב לע המוצע ותעפשה התיה

 תונש לבא ,גרבדלוג ה'לסוי תורוע רחוס לש ונב .וירועשו ויתוא

 רזחשכו ,תונייטצהב תירבע היסנמיג רמג םשו לשימשפב השע וירוענ

 ימלואב תותבשבו םיברעב ויתואצרהל .וידומיל ךישמה םודארל

 תונבה םג ואב ,ויתולועפ ןקה להינ םש ,הבורצפס 'חרב "רדח,ה

 רחבנו העונתה לש םייצרא םיסוניכב ףתתשה גרבדלוג ."הירורב,,מ
 .האושב הפסנ .םייזוחמה היתודסומל

 היסנמיג לש 'ז התכ דימלת -- טלבנזור חספ יבצ היה הנוש סופיט

 ,ך"גנתו תירבע תורפסב ןדקשו הבחר תוברת לעב ,"תעד יבבוח,

 לע דוחיבו תוברתה תולועפ לע הנוממו הגהנהה רבח .עונצ הז םעו

 .האושב הפסנ .תירבעו ך"נתל םיגוחה

 םיסוניכב גרבדלוג םע ףתתשה .ריכזמה היה ןמטכיר לבייל

 -יעפה םירבחהמ .םייזוחמה היתודסומל ומע רחבנו העונתה לש םייצרא

 ליעפהו תואיל אלל לעפ ,"יחרזמ יריעצ,ב עובקה גוחה לש רתויב םיל

 םיאשונב תוחישו תירבעל םיגוח ןקב להינ .ץרמו המזי לעב ,םירחא םג

 .םייצולחו םיימואל

 ןתנש ןקב ןושארה ,רוסמו ליעפ ,ןמטוג בד םג היה הגהנהה רבח

 .ץראל 1939 תלחתהב הלעו יצולחה ןויערה תמשגהל תישיא המגוד

 תועונת םע הנמנ ,תו"םירבח 100-מ הלעמל הנמש יתדה רמושה

 תיפוצה םתשובלתב וטלבתה ויתורבחו וירבח .ריעב תוליעפה רעונ

 ץוחמ םילויט וכרע םירחא םיימואל םיגחבו רמועב ג"לב ,תדחוימה

 לע תורחא תועונת םע תופתושמ תוחישו םינויסופמיס ומייקו ריעל

 -רשי תודלותב םיעובק םירועש וכרענ ןקב .םייצולחו םיינויצ םיאשונ

 תויפוצ תולועפ ושענ ןכ .דועו תינויצה העונתה תודלות ,ארקמ ,לא
 המשגהל וננוכתה ןקה ירבחמ םיבר .לארשיל תמיקה ןרקה ןעמלו
 .תוינכתה לכ הסרה המויאה האושה םלוא ,תיצולח

 הרות, תעונתו "יחרזמה, ידיילע ודסונש םירחאה תודסומה ןמ

 רפסה"תיב :םיינש דוע רכזיהל םייואר ,םהידי לע ולהנתהו "הדובעו

 .הליפתה-תיבו "הנבי,,

 "הנבי , רפסהיתיב

 ןמניילק בקעי ידיזלע ג"צרת תנשב דסונ "הנבי, רפסה"תיב

 "רמהמ חלשנש הרות לעבו ןונש יאטיל ידוהי ,ןייטש בקעי היה ולהנמו

 ,וגיקסניליק בוחרב םירדח 4 לעב בחרנ םלוא היה רפסה תיבל .זכ

 בבחהנ ןייטש רמ .יתד-ימואלה ונויבצו הסונמה וירומ רבחב םסרפתנ

 וכשמש ,"תבש גנוע,ב תוינרותה ויתואצרהב ריעב יתדה רוביצה לע

 ומוקמ אלימ ,ו"צרת תנשב םוקמה תא בזעש רחאל .ןווגמו בר להק

 .ןמניילק בקעי

 הליפתה"תיב

 ,10 קניר בוחרב העונתה םלואב הליפתה"תיב היה רחא דזסומ

 "םינזח,ב עדונ .םידעומבו תותבשב ,ברעו רקוב לכ וב םיללפתמ ויהש

 ,גרובמסכול דוד םוחנ :םהיניב ,הביתה ינפל וב ורבעש םיבוטה
 ךינה ףא םיתעלו ,ןמטכיר לאכימ ,יקציטישפ יכדרמ ,ןמניילק בקעי

 .םירחאו ,ב"ושה ץךה
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 גרובמסקול דוד םוחנ
 ללגב הנוכש ,לשטיא 'ר לש ונב ,תסחוימ החפשממ ,םודאר דיל ₪

 ."ךאלמ לשטיא 'ר, תוימורתה ויתולוגס

 ,גלפומ ןדמל .הליהקה תצעומב ליעפ רבח ."יחרזמ,ה .ישארמ

 דובידב הארשה התיה -- קד רומוה לעבו ,החיש בהוא .רשי רכש לעב

 -וכילה םעונב .תובבל ברקל עדי -- ןותמהו דבוכמה ורוביד ךרדבו ,ור
 .הרות יפוג םושמ ויה ויתוחישבו וית

 םלועה תמחלמ ימיב .םיכבוסמ תוררוב ינינע לכב וילא םינופ ויה

 .ותדלוה-ריעל רזחו .םינמרגה תשערהב שילאקב ותיב ברחנ הנושארה
 .הנש 54 ןב רטפנ

 ינועוט-םיובנזור קכאקזחי ברה

 קרו ךא תידוהיה םודאר ינקסעל תויפרגונומה תא ונשדקה ולי

 היה אלו ןכתיי ,םוקמב תירובצה םתוליעפו םתוהש ןמז יפל

 1895 תנשב דלונ) םירצקה וייח ימיב ,ןכש ,וז היפרגונומל םוקמ

 בר ןמז ינשוש"םיובנזור לאקזחי ברה ההש אל (1942 תנשב הפסנו

 תוצראו ,הלוכ ןילופ ינפ לע תערתשמ תירובצה ותוליעפו םודארב

 .לארשי ץראו תונוש הפוריא

 הדמעה ,תובורמה ויתולועפ ,תרעוסהו תימאנידה ותוישיא ,םרב

 החפשמל אצאצ ותויהו תונוש תוצראב םיידוהיה רובצה ייחב ספתש

 .ןורכזה רפסב דובכ םוקמ ול םידחיימ ,ריעה ידוהי יבושחמ

 םייח עודיה תיבה-לעב לש ודכנו ,םוחנת ןב ,םיובנזור לאקזחי

 בושיה ינובב ויה ותחפשמ תובאמ .תורוד ירודמ יאמודאר היה ,עקסָאי

 תרפסמ םיובנזור ןבואר ברה -- םהמ דחא לע .םודארב ידוהיה
 תונוטלשהמ לבקיש טרופקנרפמ דלישטור לצא לדתשה יכ ,הרוסמה
 ,רפוסמ הז רפסב רחא קרפב .ריעב תסנכה"תיב תיינבל ןוישר םייסורה
 תרכינ המורת דלישטור תיבמ גישהל חילצה ןכ .לבקתנ ןוישרהש
 .תז ךרוצל

 אוה רשע ןב .רצה וגוחמ גורחל הלאקזח ףאש ותודלי ימיב דוע

 היה הרשע"עבש ןבו ,תומסרופמה אטיל תובישיל הרות םוקמל הלוג

 .קסירבמ קי'צייבולוס םייח ןואגה ברה ידידלע תונברל ךמסוהשכ

 םהו םודארל רוזחל וירוה ונממ ושרד תונברל ךמסוהש רחאל

 תנוהכ ול אוצמלו השא ול אישהל ,וליבשב "תילכתל, םתעד ונתנ

 -- ונתוח תויהל היה דיתעש ימ תרזעב ,תוליהקה תחאב תונביר

 .דימאה תורועה רחוס ,ןמטור לאומש

 -- רטפנ ונתוח .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ ,םייתניב ,םלואו

 חילצהו רחסמב זחא ומצע אוהו רחא קיפאב ונפ לאקזחי לש וייחו

 "חאלו המחלמה תונש לש תויורשפאל תודות .ליטסקטה ףנעב רתויב

 תוליעפל הנשיה הקושתה וב הררועתנש ןמזל דע וגשגש ויקסע .היו

 -- יחרזמה תעונתל ונמזמ הברה שידקה ,םחינזמ ליחתה זאו ,רובצב

 ,ששורתנו

 .יחרזמה תוחילשב ןילופב ןילרב ריאמ ברה רקיב 19240 תנשב

 ברה .ןילופב ותוהש ימי לכב וירזוע יבוטמ דחא היה םיובנזור ברה

 -ץראל ונימזה ,ולש ןוגראה רשוכו ויתונורשכ לע דמעש ןילרב

 ,הנש התואב .ימלוע הדימ-הנקב העונתה ןעמל לועפל ידכ ,לארשי

 חעונ תצובק וביבס דכלמו הפיחב בשייתמ ,ץראל םיובנזור ברה הלוע

 -שונב וימואנל .ןיפנא ריעזב "תבשדגנוע, םייקמ ,תויתד תויטנ ילעב

 הנענ ,הרות ירבדב תלבותמ תינרדומ הסיפתב ,םיילאוטקא םיא

 .בר דה



 טידבוע תורדתסהכ ותרכה לע יחרזמה לעופה םחלנ ,וז הפוקתב
 -יבב וקלחו םיטרפכ וירבחל הדובע תלבקל ותוכז לע ,תימואל-תיתד

 וגזמו וצרמ לכ תא עיקשמ םיובנזור ברה .ןינבו תוירובצ תודובע עוצ
 לכ תא ודימעהבו יחרזמה לעופהל ופרטצהב ,וז המחלמב רעוסה

 תא ןתנ העונתה לש םייביטקורטסנוק םילעפמל םג .הז קבאמל ויתוחכ

 תצפהל תובר השעו "םינוב"םילוע, תרבח ידסייממ היה אוה  .ודי

 .הנוה תלדגהו היתוינמ

 אוהו ,הזה הלועה חוכה תא הכירעמ "הדובעו הרות, תעונת

 .םירחבנה תפסאל המעטמ ריצכ רחבנ

 ינפ לע ןיתועסמב ןילרב ברה לא הוולתנ אוהו ןמזה אצי אל

 תא .דועו הינמרג ,היגלב ,תפרצ ,דנלוה ,הילגנא :הפוריא תוצרא

 ריצכ רחבנ -- בלש דוע הלוע אוהו ,תונייטצהב אלימ ותוחילש

 -טנאב תימלועה יחרזמה תדיעול חילשו לזבב סרגנוקל העונתה םעטמ

 .היגלב ,ןפרוו

 תונותעב םירמאמ ,(ץראב ומש) ינשוש ברה םסריפ ןמזב וב

 .םיימוי םינותעב ןכו ץראב העונתה

 רוזחל תויתחפשמ תוביסמ ץלאנו ,וייחב רבשמ לח 1929 תנשב

 התלע אל םייתניב ווהתנש תושדחה תוביסנבו ...םלוא ,המדןמזל ןילופל

 .ויתוינכת תא לעופל איצוהל ודיב

 ףתתשה ...רתויב הבוט ותשגרה התיה אל .,םודארל ובוש םע

 רבדה םרגנ המ-תדימב .םדוקה הדימ"הנקב אל לבא ,העונתה ייחב

 לש תושדחה ויכרד תעפשהל ספתנש יפל ,ינחור רבשמ תמחמ

 שפיח אוה .שטנ אל תיתדה ותפקשה תא םלוא .תונויצב יקסניטוב'ז

 דדייתה ,תיתדה ותפקשה ןיבל םזינויזיברל ויתויטנ ןיב הגיזמ רחא

 "לארשי"תודחא, תריצי לש ןויערל עיגה 1934 תנשבו יקסניטוב'ז םע

 יבוטמ היה ןכ .הירצויו היללוחממ אוה .תיטסינויזיבר תיתד העונת --

 -שחה תירב, :םשב יטסינויזיבריתדה רעונה תורדתסה יליעפ

 ."םיאנומ

 וינפל םיחתפנ .ססותו רעוס המוה אוהו וינפל ערקנ שדח םלוע

 ,םלוא ,תמדוקה ותעונתב ומכ םילולס אל םנמא ,םישדח םיליבש

 לש ותצפהל השע ,תונתלעפ ,ץרמ רתיב ,אברדאו ,ועיתרה אל רבדה

 חורב המלשה לארשי ץרא תלואגל ותעדל דעונש ,שדחה ןויערה

 .הרוסמהו הרותה

 -לוב איצומ ,ובלל הבורקה העונתב ומצע תא עיקשמ אוה בושו

 םוקממ עסונ ,"לארשי"תודחא,  ןועובשדודה תא ךרועו דסיימ ,םיניט

 וצרמ שידקמ דחוימבו ,םיבחרנ םייתד םיגוח ותעונתל ךשומ ,םוקמל

 .וז העונתל םינבר תכישמל

 ןילופש העונתה תלהנה ידיזלע תבכעתמ לארשייץראל ובוש

 .ול תקקזנ איהו הדקומ תשמשמ

 תורדתסה, -- "ח"צה, לש תימלוע הדיעו הכרענ 1938 תנשב

 תעונת לש תחלשמה שארב דמוע םיובנזורו ,גארפב "השדח תינויצ

 ."לארשי"תודחא,,

 תניחבמ הבר תובישח תולעב םירע המכב רקבמ אוה ןמזה ותואב

 ,הז ללכב .תובושח תו'זאטרופר ןהילע םסרפמו תידוהיה הירוטסיהה

 וב "עמיטש רעמַאדאר, יאמודארה ןותעב םג תו'זאטרופר םסריפ

 .ודוסיי זאמ ףתתשה

 ,םודארב םיובנזור ברה בשייתה ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 אצמנ וליא .םהה םימיב םידוהיה ייחב םיעוראה ןמוי תביתכב ליחתהו

 .םודארב םידוהיה ימי ירבד רקחל הברה םרות היה ןמויה
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 וטיגל רובעלו םודאר תא בוזעל בצמה לגרל ץלאנ היה רשאכ

 ,רחא רמוחו העונתב ותלועפ לע תוח'וד ,ןמויה תא ןימטה ,השראו

 .13 לעווו בוחרב עקסַאי םייח ובס רצחב חפ"תויבח המכב

 הקנילברטל שרוג ובש םויל דע תרתחמב טניו'גב לעפ השראוב

 .לארשי-תיב ינומה םעו ותשא םע דחי

 תוריפח ושענ .הידוושב סדנהמ .םיובנזור לאומש ,ונב ירבדל

 הבד אצמנ אל ךא ,רמוחה תא ויבא ןימטה וב רצחב תוקדקודמ

 ,1942 טסוגואל 17--16 םימיב םודארב לודגה שוריגה רחאלש ,ררבתנ

 םידוהי לש "םינומטמו תורצוא. ושפיח םה .ללשה לע םינלופה וטע

 "םיבתכ,, תואלמ ןה הנהו תויבחה תא ואצמשמ .םינוש רתס"תומוקמב
 .םעז בורמ םודימשה -

 ן-פ ל

 גרברבליז הנוי

 ינפלש תונורחאה םינשב תידוהיה הרבחה ייחב תטלוב תוישי

 א .םודאר דילי .ןברוחה
 .גרברבליז םהרבא לארשי 'ר ףירחה יאקצוקה דיסחה לש ודכנכ

 תא ,ולשמ ךרד ומצעל ללס ןמזה ךשמב םלוא .ותחגשהב הנוי ךנוח

 -ןב יתיבדלעב סופיט היהו .םימדקתמהו םינרמשה ןיב "בהזה-ליבש,

 תיטרופקנופ הפיכו םימדקתמה דחאכ שובל ותוינוציחב םג ונמז

 .ושארל

 ,ץוח יפלכ ,"הרובגבש דוה., גשומה תא ריכזמה ןוסח ףוג לעב

 תמייוסמ הדימב יקב .ונמיה החונ תוירבה חורש דיסח ותוימינפב םלוא

 ךרוצה תעשבו .ול םירז ויה אל םייללכה םיעדמה םג ,דומלתה יבחרב

 .קלחו דח ריכזת ךורעלו תימוקמה תונותעל האנ רמאמ בותכל עדי

 תודמעל םמורתה ,קצומה ויפאל דחוימבו ויתונוכתל תודות

 ,שארב םוקמ ספת םימיה תוברבו םודארב הרבחה ייחב תוימדקה

 ,םודארב םינושארה הירבחמ היה אוהש "יחרזמה, תעונתב דוחיב

 תואישנה אסכ תא שכר ןכו ,ותגלפמ לש תויזכרמ תודיעוב ףתתשמו
 שוגה ריצכ תינוריעה הצעומל רבח רחבנ .םודארב ותעונת לש

 םיידוהיה הצעומה ישנא לש "ולוק,ב לעפ ,דחואמה ימואלה ידוהיה

 .םייוסמ ןמז רחאל .שאר"בשוי ןגס לש דבוכמה םוקמה תא ספתו

 דובכה"תרשמ ול העצוה ,הליהקה ייח לוהינב "הקזח די, השרדנשכ

 .הלהקה שארזבשוי לש

 הנויו 1939 רבמטפס תליחתב םודאר תמדא לע ךרד יצאנה ףגמה

 .התליהק שארו םודאר תודהי לש םיעדונה םישיאה דחאכ .גרברבליז
 ,רסאנ .םייחהמ דרפהל רזגנ םהילעש םינושארה תונברקה ןיב היה

 שפיח .םיצאנה ינרפצמ טלמהל ודיב הלע ףוסבלו ,םייונעב דמע

 רסאנ ןאכ םג ךא ,יטייבוסה ןוטלשבש בובלל עיגהל חילצהו טלפמ ול

 -יתבב אולכ היה בר ןמז .ףגנ"ךןבאל ול היה יתרבח"יחרזאה ורבעו

 .ורסאממ תינמז ררחוש -- השק הלחמב הלחש רחאלו ,בובלב רהוסה

 .הסחמ אוצמלו וידעצ ןווכל ןאל עדי אל ,שושתו ףייע .ץוצרו רובש

 יתמחלמה םעסמב םיצאנה וחתפ דיתעל וידעצ תא לקוש ודועבו

 תפותה"תוכרעמ יתש ןיב עירכהל תלוכי ןיאב -- גרברבליזו ,היסורב

 .םודארל רזחו יגארטה ולרוגל ענכנ -

 וכרד תא .םודאר ידוהי תובבר .ויחא םע השע הרהטבו השודקב

 .ד"יה .הנורחאה

 .לארשיב םיבשוי ותבו וינב ינש

 ן-פ 7



  תדבועה לארי ץרא ןעמל הגילה / יקסבועטט מ

 םירוחב תצובק הסנכתנ 1924 תנש לש ביבאה תולילמ .4

 טלחוה םיכשוממ םיחוכיוו םינויד רחאלו ,רשא יבר לש "רדח,ב

 םע .תדבועה לארשי ץרא ןעמל הגילה לש ףינס םודארב םג דסייל

 .תורחא תועונתמ םירבחו ץולחה ירבח ונמנ םידסיימה"םימזויה תצובק

 -ילל םירבח תשיכרל הלועפ הליחתהו ,תולועפל תרגסמה הרצונ
 רשאל ןכו ,רכומ ףינסכ השראוב הגילה זכרמ םע רשק םיקהל ,הג
 הברה תוליעפל תודות .'וכו םיימוקמה תונוטלשה ידידלע ףינסה תא
 לש היתולועפ .ריהמ בצקב בחרתנו ףינסה לדג ,םידסיימה וליגש
 תירבעה הפשה תלחנה הדשב דחוימבו ,םינוש םיחטשב ואטבתה הגילה
 .דוסיה ןרקו תמייקה ןרק : תוימואלה תונרקה ןעמל התדובעבו הירבחל
 הרכה המצעל השכר הרהמ דעו ,ריעב רכינ היה הגילה לש המושיר
 םלהש ,דובכב םיידוהיה תודסומב ולבקתנ היגיצנו םיגוחה לכב האלמ
 -חהמ תבכרומ הגילה תלהנה הרחבנ .ירוביצהו יתרבחה הדמעמ תא זא
 ןיטשנורב השמ ,ןמדירפ לטומ ,ןמרקוצ השמ ,קידיינ השמ םירב
 רחואמ .הלאה םירוטה בתוכ לש ותושארב ,טאלג יבצ ,ןמלימ הימחנ
 ,בואט ד"וע ,ןמטלא לאיחי ,רבולגכוה המלש םירבחה םג ופרוצ רתוי
 .ןמשיפ םייחו ןמגרב לשיפ

 ,םיפשנ תכירע םג תללכנ ןהב הקסע הגילהש תולועפה לולכמב

 ורקיבו ונמזוה הלא תולועפ םע רשקב .תויבמופ תופיסאו תואצרה

 רי'זש ןמלז :ןוגכ ,תדבועה תינויצה העונתה לש היגיהנמ יבוטמ ריעב

 םישיא דועו סייר לשנא ,ןמרקוצ ךורב ,רקול לרב ,(בושבור זא)

 .םייזכרמ

 ותושארב "יבכמ, טרופסל הדוגאה הדסונ הגילה לש התמזיב

 .הב הכמת הגילהו (לארשיב רטפנ) קורמופ בקעי ר"ד לש

 -יצינומה תויושרל ,םיסרגנוקל תוריחבב ליעפ קלח החקל הגילה

 -הש ,םג עריא .הלא תוריחבל הידמעומ תא הגיצהו ,הליהקלו תוילפ

 הנימזה ,ריעב תוגלפמב הלודגה ,.ס.פ.פ תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמ

 .תוילפיצינומה תוריחבל ףתושמ שוג תמקהב ףתתשהל הגילה תא

 הרבחב ןוגכ ,םירחא םיחטשב םג ויה תורכינ הגילה לש היתולועפ

 .םקשר ר"ד לש ותושארב "עזא"זאט, םידוהיה ןיב תואירבה תרימשל

 ושרוגש ןילופ ידוהיל הרזעה לעפמב הבר תוליעפ איה התליג ןכ
 = .(ןישנובז שוריג) הינמרגמ

 םודארב תדבועה י"א ןעמל הגילה ירבחמ םידיחי םידירש קר

 םרתי .ןילופ ידוהי תא ףיצהש םימדה לובמ ךותמ םפוגב םימלש ואצי
 .תובהלב התלעש השודקה םודאר תליהק םע דחי ופסינ
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 תדבועה י"א ןעמל דעוה

 :האבה העדוהה המסרופ 1925 יאמ שדוחמ "גנוטייצ רעמַָאדאר,ב

 הקסלבול בוחרב "ןויצ יריעצ, םלואב הכרענ יעיברה םויב,

 ,הבלס םהרבא רמ ,זכרמה חוכדאב לש ותופתתשהב הפיסא 1

 -תהב .םילעופה קנבלו (לארשי ץרא ילעופ ןרק) י"אפקל תשדקומ

 ,"תודחאתה ,"ץולחה. ,"ןויצ יריעצ, חוכ-יאב ופתתשה תוצעיי

 רמ לש ותאצרה ירחא .םיינוכיתה רפסה-יתב יגיצנו "רמושה,

 -ץראב םילעופה רוביצ ליבשב ל"נה תודסומה לש םכרע לע הבלס

 ךורעל ןכו ,םילעופה קנב תוינמ תצפהל תשגל טלחוה ,לארשי

 לטוה וילעש ,שיא 12 ןב דעו רחבנ .י'אפק ןעמל תדחוימ תיבגמ

 ."הלועפה תא עצבל

 םודארב יץראה ןינב. תצובק

 -מועה וניגיצנ ליבשב םיטרופספה תא ןיכהל ונלחתהו ליאוה,

 תשיכר רבדב תינכתה תא םישגהל ידכ ,לארשייץראל תאצל םיד

 לכל הזב םינופ וננה ,וגידהואו ונירבח ליבשב ץראב תמדא תוקלח

 ונא ןיא .םהימולשת תא סינכהלו זרדזהל ,ונלצא ומשרנש הלא

 ונתורשפאב היהי אל זאו ,רקייתת עקרקהש דע תוכחל םילוכי

 ללגבש רוסאו ,בר למעב רצונ הזה לעפמה .ונתובייחתה תא אלמל

 .ונתוחילש לשכת םידיחי לש םתונלשר

 :דעוה ,בר דובכב .

 רגרב רזעלא השמ ,רגיצנד יכדרמ יבצ

 "רשטייד יבצ ,טרופופר ךלמילא

 ריעצה רמוענה ןק / יהמק-ןיימשולב הלס

 ריעצה רמושה תעונתל שדח רעונ ףרטצה 1929--1927 תונש

 םירענ ןכו ,םיידוסיו םיינוכית רפס"יתבב דמול רעונ .--ב

 יצמאמל תודות ,ךכ רחא ךא ,תדרפנ הלועפ התיה הליחת .םידבוע
 ןכו תמייקה ןרקה ןעמל תופתושמ תולועפב םלוכ ופתתשה םיכי'ודמה

 התלע וננרקו תורמושו םירמוש 150 זא הנמ ןקה .הרבסה תלועפב

 י'צנוב, תיגצהכ ונלש "תוזרפמיא,ל םש אצי דוחיב .ידוהיה בוחרב

 .ןורטאיתב "גייווש

 תוברל ,תונוש רודיב תוינכותב ונייה םיעיפומ םירופבו הכינחב

 רתויב האנהו ןורחאה לעפמה .יצולחה לארשי"ץראה יווהמ תוינכות
 לש תומורתב ושכרנ םינושארה םירפסה .ןקה תיירפס דוסיי -- היה

 הרבחה לש התוריסמ תוכזב החתפתה הירפסהו הצובקו הצובק לכ

 .ריעב לודג סכנל התיה הירפסה .ןייטשלימ הלב

 תורסמתהל ץק היה אלו ,ןקה תולועפב רהוזה תפוקת תאז התיה
 ץואל המשגהל ןקה ירגובמ םיבר ואצי זא .תינויצה הלועפל םירבחה
 .לארשי

 תאצל זא וארנ הלא םגו ,םיטעמ םיכירדמ וראשנ ומצע ןקב

 םעפכ חלש ןקה .םידומיל תקספה םע רושק היהש רבד ,הרשכהל
 ץואל םכרד וכישמה םהו ,ןילופ יקלח לכב הרשכהל םירבח םעפב
 - םיריעצ םירבח ינש ולפנ הרשכהבו .וננוזח תא ומישגהו לארשי

 הילעב םג םכרד ומישגה העונתה ירבח | .ןמסייו הלטומו רגנאז ה'צחר
 | "  .םיצוביקב םויה דע םיכישממ םהו ,תילאגיל יתלבה

 לקה תורייעלו תורעיל םיכשוממ םילויטב וניברה הפוקת התואב
 ידוהיה רעונה תא ונבריק .בינדאכוסו ןילווזכ ,ונריעל תוכומסה תונט
 .הנילל םהיתורידל ונתוא םינימזמ תורייעה יבשות ויה תחא אל .עבטל
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 ןקה .םיכינחה לע בר םשור וריאשהו דימת וחילצה ץיקה תובשומ

 ינימ לכב הרזע ונל וטישוהש ,ונריע ינב לש םנומא תא שכר ונלש

 .ו"ציוו תינויצה תורדתסהה םע ונדמע םיקודה םירשקב .םילעפמ

 רקובב .תונכהה ויה תובר .רמועב ג"ל םוי היה ןקל לודג םוי

 דושה ונתשובלת לע ,םידודג-םידודג .תוצובק-תוצובק ונפסאתה םכשה

 הרצוצחו םילגדו םיפות יוולב ,בגה לע ןוזמ ישודג ונלימרת ,תירמ

 םויה ךשמב .המוק ףוקז ידוהי רעונ ,םיישארה תובוחרה ךרד ונדעצ

 אוב םע .ונילהא ונומיקה וב לודגה רעיב םייפוצ םיקחשמב וניליב

 ונרזחו םידיפל ונקלדה ,הנחמה תא ונקרפ ,ונילימרת תא ונזרא ברעה

 .ףכ וחמו תוכרדמה ידצ ינשמ ונל וכיח רבכ םידידיו םירוה .התיבה

 הניכו ריעצה רמושח תא ךריב ונריעב תינויצה תורדתסהה שאר

 ."תוידוהיה רעונה תועונת לכל רשג שאר,, ונתוא

>< 

 םירחא ,ץראל הלע קלח .םירגוב םירבחמ ןקה ןקורתנ 1937 תנשב

 ןקה שאר "םיער, דודג ירבח ונירהא ולהינ ןקה תא .תורשכהל ואצי

 לש ודיתעל דואמ דרחש רוסמו רשכומ רוחב ,דרובסייוו לאיחי היה

 לכ התיה אל יכ ,"אביקע, תעונתל רבע הזה ןמזב רעונה בור .ןקה

 תופיפצהו םוקמ רסוח תמחמ הנקתכ ןקה תולועפ תא חתפל תורושפא

 הק'האל הדבע הירפסב .הלודגה הירפסה תובחרתה םע הרבגש

 .תימוקמה הגהנהה תרבח .גךבצנימ

 קרפתה ךליאו ןאכמו םרדסכ ןקה ייח ולהנתה המחלמה ץורפל דע

 ץוח-תושדחל וניזאהו ,וידרדטלקמ םמצעל ורמש םיובח ינש .לכה

 ןמ וחרב םהו המדאב ורבקל וצלאנ ףוסבל .רומחה רוסיאה תורמל

 .'תיזחב, הרשכהה ץוביק ירבח ינורחא ופרטצה הלא םירבחל .ריעה

 הרשו ה'זור תויחאה .המחלמה ץורפ ירחא םישדח השולש הז היה

 דושה ןק לש םירבחה ינורחא ויה גרבצנימ הק'האלו ךוה לאפר ,רבליז

 :המשגהל עיגהל וכז אלש םידודגה תומש הלאו .םודארב ריעצה רמ

 ."ללוס ,,ו "הדסמ,,

 רכוז אל ימ .ריעב תורשכהה -- ןקה תודלותב םשרנ האנ קרפ

 רוחב ,אבמד לאומש ,הרשכהה גיצנ םודארב לעפ םהבש ,םימיה תא

 ! יאנליוו אטבמב שידיי ותפשו תוהובג םייפגמ לוענו ,.המוק הבג ,האנ

 רעונהמ םיברל השדח הפוקת הרשיבש הנושארה תינונסה התיה וז

 תורשכהה תפוקת תא חתפש ןושארה חילשה היה אוהש יפל ,רגבתמה

 םידוהי תשורח"יתב ילעב םע תושיגפ היה םייקמ םוי םוי .ונריעב

 ותכאלמ .ונריעל אובל ודמעש העונתה ירבחל הדובע-תומוקמ גישמו

 דובעל ונירוחב לש םתלוכיב ונימאה אל הדובעה-ינתונ ,השק התיה

 ריעב םקוה םהה םימיב .םענכיש אוהו ,השק תינפוג הדובעב

 גאדש ,?קנרפ לאיחי רמ םשארבו ,םינויצה יבוטמ בכרומ "טאנורטפ,,

 ונייה הרשכהה דוסייל םינושארה םימיב .הדובע-תומוקמלו ןוכישל

 םייחה תמר .ונתיבב םתוא םינילמו ןוזמ סהל םיאיבמ ,ןקה ירבח ,ונחנא

 תא וסנויפ םיטעמו ,הדובע-רסוח ררש םעפ אל ,דואמ הכומנ התיה

 -תדיחי תמקהל םידי ונתנש םישנאה רפסמ ךלהו לדג ,םלואו .םיברה

 .הרכהה ריעה יבשות בלב הרדח טאל טאל .לודג הדימ"הנקב הרשכה

 .רעונל לודג ינויצ לעפמ אוה הז הרשכה זוכירש

 התיה רתויב האנה הפוקתה .תורשכה ישנא ופלחתהו םינש ופלח

 120 .ןילוו-הנליודהשראו -- רמולכ ,"ו"ויו. ץוביק לש הרשכה תפוקת
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 -עה תירבעה םתפשו ונריעל ושלפ ,הלא םירע יאצוי .תורבחו םירבח
 וטישוה םידוהיהמ םיבר .תינויצה העונתל לקשמו ןח הפיסוה הסיס

 .הרצחב לודג ןינב המרת ,לשמל .סילוגרמ תחפשמ .תרכינ הרזע םהל

 תשורח"יתבל םירוחבה ,הדובע-תומוקמ יניימ לכל םיצולח ורדח םיי םוי

 ירבח ןיב םירשקה וקדהתנ .םידליב לופיטו תיב קשמל תורוחבהו

 לכב העמשנ תירבעה םתפש .ריעב תינויצה העונתה ןיבל הרשכהה

 הלא ."תוברת,, ירגוב םיבר ,הנליו יאצוי לש םהיפב רקיעבו ,םוקמ

 םהילאו ,הרדחב "רימע.. ץוביק ידסיימ ןיב םה הילעל וכז רשא םהמ

 םירבחה ינורחא .הרשכההמ םיפסונ םירבח ןמזה ךשמהב ופרטצנ

 "תיזחב, הרשכה ץוביק לש םישדחה םירבחה תא וכירדה דוע ריעב

 .םמוקמב ואבש

 דראוב תישארה הגהנהה םע הנורחאה םעפב יתשגפנ 1938 ףוסב

 .תורשכהה ימייסמל הבר הדובעו תוצצורתה לש םימי הלא ויה .הש

 .1939 תנשל ץיקה תובשומ לש תינכתב זא ונייע תוריכזמה ירבח

 יראשת ילוא -- הרמאו ,תוקחוצ םייניעב יב הלכתסה ןמטלא השוט

 -- :בוש הרזחו יב הלכתסה .לארשי ץראל ךמוקמב עסא ינאו הפ תא

 "ונתב דובעלו ראשהל תצלאנ ינאו ,העיסנל רותב תא ,תרשואמה תא

 הנממ רגובמ היהש ןלפק ףסוי בשי הדיל ?ילרוג עדוי ימו ,הע

 ךישמנו הפ ראשנ ונחנאש ,הצור ונלרוג .םדאה לרוג -- :הל הנעו

 .העונתה ייח תא ןווכלו דובעל ,דדועל

 "הצה תחוראל הנימזהו ךומסה רדחהמ הרבח הסנכנ העש התוא

 ונבשי הפי ךורע ןחלוש דיל .(הנומוקה התיה תישארה הגהנהה) םייר

 המחלמה יכ בשח אל שיא .תוחידב ונרפיסו ונצצולתהו םירבח תורשע

 המחלמה הצרפ רשאכ .העונתה לש םייחה קרוע תא קתנל תדמוע

 תשירד רוסמל יתשקיבו .םירשקב םמע יתדמע .הנליול הגהנהה הרכע

 ץראל עיגהל ץמאמב תולובג וחירביש יכו ,םודארב ילש ןקל םולש

 .לארשי

 טילבטקשומ הנשוש ןקה תקיתו :םיאצמנ לארשיב וניצוביקב

 בקעי ,היבחרמ ןמלימ הימחנ ,ןלוגה רעש -- ןמצייו םייח ,שרוחה ןיעב

 םלוכ .קיתווה ןמסייו .ש ןכו רגנאז השמ | ,ץישפיל הנירו רזעילא .,ןמסייו

 והיו ץרוק לאקזחי ,ערזמ יחמק -- ןייטשמולב הלס .קמעה רמשמב

 םיביבח םינורחאו .ןוא-לג -- דניקס'ז הלב ,תוליסמ -- ןמצייו תיד

 רקנבו גרבצנימ הקיל :ןקה ינורחאו האושה ילוצינ ןיב תויהל וכזש

 ןקה לש הפיה היחה הירוטסיהה תא םיווהמ הלא לכ .דוד רינב --

 תנשב ולע ךכ רחא .ץראה ןינבב םיכישממו ומישגהש ,ונלש ירמושה

 יתיכז .המחלמה ץורפ ינפל רפסמ םימי ,תילאגיל-יתלב ךרדב 9

 השש ךשמב םיה בלב השק העיסנ רחאלו .יל רקיה לכמ דרפיהל

 ימי זא ויה .ןוליא ץוביקל -- םיחטבמ ףוחל ףוס ףוס יתעגה .תועובש

 תורמשמ לש יוולב ,עקרקה תא רישכהל ונאצי םויב ."לדגמו המוח,

 ץוביקל יתעגהש דע תובשומבו םיצוביקב יתדבע ךכ רחא .םינייוזמ

 .ערזמ

 לודגה לעפמה תא םיכישממ ונאש .איה םויכ הלודגה המחנה

 ונידלי ,ךשמהה רוד לע םיאג ונחנא .ריעצה רמושהב ונכנוח ותארקלש
 יפסינש הלא לכל הרקיה הבצמה -- תואלקחבו קש :ב .יצוביקה רפכב

 .םתדלומ ינוב .תורודה תלשלש איה תירזכא דיב



 תיטסינויזיברה העונתה / רנטרג לארשי ד"וע

 יניע דגנ ינא הוושמ תאזה המישרה תא ריינה לע תולעהל יתשג

 ,הלע ,ןכודל הלע :ךל רמוא רוביצהש ןמזב, :ל"זח רמאמ הא 1

 יתמורת תא םורתל יתשקבתנו ליאוה ךא ..."ןהכ ךניאש יפדלע"ףא

 וליחדב שגינ ינירה ,ונישודק לש םרכז תא דבכל ךכ ידי לעו הז רפסל

 .וז שדוק תכאלמל ומיחרו

 םיטעמהו ,ופסינ ,ונריע ינב ,העונתה ירבח לש עירכמה םבור

 ,יצאנה שוביכה רחאל דימ וא תובר םינש ינפל ונריע תא ובזע ודרשש

 האושה תונשבו ללכב העונתה לע רבעש המ לכ םלענ םהמ םגש
 .טרפב תונורחאה

 ףוסאל ןתינ רשא תא ףוסאל אלא הרירב ,אופיא ,התיה אל

 -ופמה םיפינסה דחא תא ,טעמכ תודועתו רמוח אלל ,חיצנהל תוסנלו

 רתויב תועירכמה תופוקתה תחאב ,ןילופב העונתה לש רתויב םירא
 .ונמע תודלותב

 רובעכ הירוטסיה בותכל .ןבומכ ,השק דבלב ןורכזה ךמס לע

 .ורכזוה אל ולעפש תובר תויומד ,םירסח םיבר םיטרפ .הנש 5

 הכרע ,הלקשמ ,התוחתפתהל אלא יוטב וו המישרב ןיאש ,ןכ לע ,ןבומ

 ונתליהק לכ םע דחי העונתה לש הרמה התעיקשו הקבאמ ,ידוביצה
 .השודקה

 (ר"תיב) רודלפמורת תירב .א

 ,םודארב "רחשה, תורדתסה הדסונ ,1924 ,תוכוס דעומה לוחב

 השמ :ויה םינושארה הידסיימ ןיב .'זדולו השראו ירחא תישילשה

 םיבר .ןמלבוס גילז ,ןמטוג ,הרומי'צאר השמ ,(הפיחב תעכ) ןמדירפ

 ."ריעצה רמושה,ב גוליפה םע ךכ רחא ופרטצה םירחא

 םינודעומהו ,אבצה הנחמ לומ הדשב ולהנתה תונושארה תולועפה

 םע רשקתה שדחה ףינסה .27 וגיקסמור'ז בוחרב םהיניב ,םייערא ויה

 אבצב תרשמה ,ןמרדלבל תונפל שיש הנענו השראוב תישארה הדקפמה

 ."רחשה, לש הנושארה הפיסאל אב אוה ,ןכאו ,םודארב

 -סהה ימלואב "רחשה,  זכרתה ,תונוטלשה םעטמ ןוישר רדעהב

 -יחהו תימואל רעונ תעונת וז התיה .התחגשהב לעפו תינויצה תורדת

 ונוויכ םיכירדמהו דבוע רעונ ובורב ישונאה דוסיה .יאבצ"יפוצ הב ךונ

 התואב היה דוקיפה .תיאבצה תעמשמה חופיטו ךוניחל ,רקיעב ,ותוא

 .לבונק אביקע ונגסו םיובנחר חנ ידיב הפוקת

 םעפב אב הנש התואב .1926 תנש דע הלעפ "רחשה, תעונת

 ונימזהל ושקיב העונתה ישאר .יקסניטוב'ז באז ןילופל הנושארה

 םלוא ,ןילופב ויתואצרה ןגראמ -- ןאפש רמל ונפ ךכ םשלו םודארל

 אב ןכ לעו .ריעב םיטסינויזיבר ןיאש ול ועידוה םיינויצה םיגוחה
 .םיטנדוטסה דוגיא תנמזה יפל םודארל יקסניטוב'ז

 אבצב םיאולימ ןיצק לדנס השמ ןקה דקפמ הנמתנ הפוקת התואב
 לש םלועב ןושארה תרקה דקפמכ םג ןהיכ רתוי רחואמ .ינלופה
 ףסוי דוקיפה תא לביק זאו ץראל הלע רצק ןמז רובעכ ."לייחה תירב,,

 הפוקתל ןקה שארב בוש דמעוה ץראהמ לדנס רזח רשאכ .ןמטור
 .ןמטור ףסוי ומוקמב ןהיכ בוש ותורטפתה ירחאו ,הרצק

 ,"רמושה"תירב רחשה,ל םייתניב ךפהש ,"רחשה,ב תולועפה
 הנמתנ ישארה ודקפמלו בובאלסינטסל רבע זכרמהש רחאל ורפתשה

 -רתה המרה םג ךא ,תויפוצב רקיעב הקסע העונתה .גנירביב ןיד-ךרוע

 ףינסה .טדאטשטוג רזעילא זא היה ןקה דקפמ .הברהב התלע תיתוב

 .הילעל וננוכתהש רעונ ינב םבור ,םייתאמל הלע וירבח רפסמו חתפתה
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 עונמל םוקמב תינויצה תורדתסהה דצמ ןויסנ השענ ןמז ותואב
 תינויצה תורדתסהה דעו לש ותמזיב .ריעצה ןקה לש ותוחתפתה תא

 ותאצרהב הפירח תרוקב חתמש ,ןייטשדלוג טנדוטסה השראומ אבוה

 ןוגראל וירבח תופרטצה לע ץילמה תאז םעו "רחשה, תעונת לע

 הזה ןויסנה .םוקמב תינויצה תורדתסהה ידי"לע םקוהש שדחה רעונה

 ומשרנ ,אצומ ןיאבו ,התיבמ העונתה תא קיחרהל םימויא הוולמ היה

 תיללכה הפיסאב ךא ,תינויצה תורדתסהב םירבחכ "רחשה,  ירבח

 .יאמצעה םמויק ךשמה תא םמצעל וחיטבהו ,היציזופואה םע ודחאתה

 ןעמל דוחיבו ,תוינויצה תולועפה לכב לבח הירבח וחקל תאז םע

 סרגנוקל תוריחבב הנושארה םעפב ופתתשה ןכ .תמייקה ןרקה
 .ינויצה

 ידיב אצמנ יזכרמה דעוהשכ ,.תינויצה הדיעול תוריחבה ןמזב

 םע דחי לעפו היציזופואב היה םיובנירג קחציו "תונבל תע, ירבח

 םע ןתמוזאשמ "רמשמה לע, םשב הבלס ד"וע להינ -- םיטסינויזיברה

 םקוה שוגה ."םיטסיביטקא םינויצ, לש שוג תמקה לע םיטסינויזיברה

 םיטסינויזיברה .םיטדנמ לש הווש רפסמ חטבוה ויפתתשממ דחא לכלו

 .הבוס לארשי תאו ןיול ןנחלא דיוע תא -- םיריצ ינש וחלש

 השרומ זא שמישש הבוס לארשי ןקה דקפמל הנמתנ 1927 תנשב
 הפסא ר'תיב .םיחטשה לכב תבחרנ הלועפ הלחה ונמזבו ,ל"קהקה לש
 ידיזלע םעפ"יא ףסאנש רתויב לודגה םוכסה -- בוהז םייפלא זא
 המדקתה תוברתה תלועפו רפתשנ ןקב ישונאה דוסיה םג .והשלכ ןוגרא
 םג ןגראתהל זא הלחה .הירפס הדסונ ןמטור ףסוי תמזיב .הברהב
 ."הדסמ, םשב דמולה רעונה לש הקלחמ

 ,ך לע 'ד לש הרצ הניפב תולועפה ולהנתה ןמזה לכ ךשמב
 תספות התיה תחא הצובק .תינויצה תורדתסהה לש התריד רודזורפב
 ויה תורחא תוצובק וליאו תיתוברת הלועפב תקסועו וז הניפב םוקמ
 ,ןועמ רוכשל ינויח ךרוצ ,אופיא ,היה .ץוחב ןרותל םייתניב תוניתממ
 -םלוא רדוס וב ,םירדח המכ לש ןועמ תריכש היה אבה דעצה ןכאו
 .המודכו תירבעל ברע"ירועש ודסונ ,האירק

 תשקבב ונפ ,הביבסב םודאר ןק ידי-לע ודסונש םינקהש רחאל
 הנושאר תירוזיא השיגפ 1928 תנשב הסנוכ תולועפל תוארוהו הכרדה
 שדחה ישארה דקפמה םג ףתתשה השיגפב .הצליק זוחמ ידקפמ לש
 -יסנטניא הלועפב החתפש םודארב תילילג הדקפמ המקוה .ספורפ .א
 .רוזיאב תיב

 .קסנוק דיל הנניוש רפכב ןושאר ץיק"הנחמ ךרענ 1929 תנשב
 -חמל םרבעב ,ר"תיב ירבח .תיר"תיב תיכוניח הלועפ הלהנתה הנחמב
 םיפינס ומקוה ךכו תיטסינויזיבר הלומעת ולהינ ,תונוש תורייע ךרד הנ
 .ר"הצה וא ר"תיב לש

 תובר תורייעו םירע ,רוזיאה לכב םסרפתנ םודארב ןקה לש ומש
 ר"תיב ןויער ץפוהו םינק םירשעכ ונידי לע ודסונ ךכ ,ןרקבל ושקיב
 .רוזיאב

 ןקה יחילש .1929 תוערואמ ירחא דוחיב הרבג םודארב ןקה תלועפ
 תבוטל תפסונ הלועפל הביבסב םירעה תא ודדועו רוזיאב ורקיב
 ,םירוחש םילגד םע .הלודג הנגפה הכרענ המצע םודארב .תינויצה
 .הרטשמה ידידלע חוכב הרזופש

 םתמזיל תודוה ,תיר"תיב תרומזת ןוגראב לחה הנש התואב
 טאנורטפ םקוה וז הרטמל .רנטרג יכדרמו הבוס לארשי לש םהיצמאמו
 -לש, תרזעב .ןמשיפ ביל יכדרמ ,ץשל לארשי ,לקנרפ לאיחי :בכרהב
 ךסב תומורת זא ופסאנ "ןבעל רעצלעק-רעמַאדאר סאד, ןותעב "תלש
 תרומזתל דוסיה חנוה ךכו ,הניגנ-ילכ 5 ונקנ הז ףסכב .בוהז 5



 רתוי רחואמ ,ינלופה אבצהמ הרומ לבקתנ הליחת .םודארב תידוהי
 תרומזתה לע חצינ תויבמופ תועפוהב .רסיג רוספורפ חצנמכ לעפ

 .לארשיב תעכ ,ןיול ףסוי

 הדקפמה רבחכ הנמתנו השראול הבוס לארשי רבע 1930 תנשב

 יכדרמ ראשנ ןקב ומוקמ אלממ .ןילופב ר"תיב תוביצנ -- תישארה

 שולשב ןייטצה אוה .םודארב ר"תיב ןעמל ול תודחוימ תויוכזש ,רנטרג

 לועפל הליחתה תרומזתה :ריעב ר"תיבל בר דובכ וליחנהש תומישמ

 .לגדה ךנחנו הירפסה הלעפוהו החתפנ ,תישממ הרוצב

 ,ינויצה קנבהמ האולה תרזעבו הינש "תלשלש,ב ףסאנש ףסכב

 םינכוד ונקנ ןכ .בוהז 2500 לש םוכסב תרומזתל םילכ 18 דוע ונקנ

 רוזעל היה ודיקפתמש טאנורטפ םקוה ותמזיב .הניגנ יות תוירפסו

 ענכשל רנטרג יכדרמ חילצה ברה וצרמב .תרומזתה לש התוחתפתהל

 תא ךירדה ילמינימ רכשבו ,תרומזתל רסמתהל רסיג רוספורפ תא

 .תכל-רישב העיפוהו השראוב סוניכב הפתתשה תרומזתה .הירבח

 -יצלו רעונל הוודח יעגר הקינעהו םירוזיאה לכב הרקיב רתוי רחואמ

 ראשה ןיב .בורל םיסוניכבו םיטרצנוקב םג העיפוה איה .ידוהיה רוב

 .ןילופב לייחה-תירב סוניכב םג

 םיובלדנמ לש ולוהינב םיכירדמל סרוק םג ךרענ 1933 תנשב

 םיר"תיבה ינושאר 1929 תנשמ דוע ויה רבכ הרשכהב .ץיבונסוסמ

 םויכ) גייווצנזור אוה םודארמ ןושארה יר"תיבה ץראל הלע .םודארמ

 (הנרובדאנ ,בוסולק) תוקחורמ הרשכה"תודוקנב םג .(הוקת"חתפב

 .םודארמ םיר"תיב ויה

 םירפסה רפסמו ,תואמל הלדג םירפס 657-מ .החתפנ הירפסה םג

 לטנבל .א ,ןמלבוס .ז ,ןמרב .א :םירבחל תודוה ,ףרה ילב הברתנ

 .לקניפרוג קחציו

 בל-תמושת הררועש הלודג הכולהת ר"תיב הכרע 1930 תנשב

 .ריעב רוביצה

 םלואב ר"תיב לש ןבל-תלכת לגדה ךנחנ הנש התוא רבוטקוא 12"ב

 תודסומ לכ חכ-יאב ובשי המבה לע .בר להק ףתתשה סקטב ."וסרוק,

 .רוביצה לע בר םשור הריאשה הכולהתה .םייטילופה םינוגראהו רוביצה

 .לגדב בהז דתי עקתו ר"תיב שאר םודארב רקיב הנש התואב

 הנש הנש ר"תיב הכרע םודארב רתויב קזחה רעונה ןוגראכ

 .רודלפמורטלו לצרהל ןורכז תפיסא
 רעונ לש ןושארה יצראה סוניכה השראוב ךרענשכ ,1930 תנשב

 םיריעצ 80 ונריע החלש ,םיר"תיב 25007כ לבח וחקל וב ,ר"תיב

 300 וגתצובק התנמ רוזיאה ירע םע דחיבו תרומזתה םע תוריעצו

 יכדרמ ,רנטרג יכדרמ םידקפמה לש םדוקיפב סונכל ונעסנ .שיא

 .ןמטור ףסויו רגיצנד

 תראופמ הגיגח תורחא םירעב ומכ ,םודארב הכרענ 1932 תנשב

 דוימ לבוי ןותע אצוה הגיגחל .ירבעה דודגה דוסייל הנש 15 תואלמל

 והילא לש לודגה שרגמב ונכושש רוזיאהמ םיר"תיב תואמ וסנכתנ ,דח

 שולש וכרענ םילודגה תומלואבו ַאלימ בוחרב המוח ףקומה ,םיובננט

 ףלא רשע השולשכ ורקיב הנחמבו םימי 3 ךשמנ סוניכה .תוגיגח

 הככב ינומלאה לייחה לש ורבק לע רז תחנהב ימייתסנ תוגיגחה .שיא

 רוטלש ידי-לע התשרוהש הדיחיה תידוהיה הכולהתה וז התיה .יאמל 3

 דקפמ םג ךרענ םש ,ינומלאה לייחח רבק ינפ לע רובעל אבצה תונ

 שרגמב טרופס תויורחת וכרענ ןכ .תרומזתה יוולב םיפתתשמה לכ לש

 ."אבכוכ-רב, ידוהיה טרופסה ןודעומ ןיבל סוניכה תרחבנ ןיב .ס.ק.ר

 .ןמטור ףסוי ןקה דקפמכ הנמתנ 1932 תנש ףוסב

 וכרע ,תוברתה תלועפ לש המרה תאלעהל דחוימ ץמאמ השענ

 ופתתשה וב ,רנטרג לארשי הדקפמה רבה לש ולוהינב םיכירדמל סרוק

 ,תונויצה תודלותב וב וקסעו תועובש 6 ךשמנ סרוקה .םיר'תיב 8

 'וכו תירבע .לארשי ץרא תעידי .תויר'תיב ,לארשי םע ימי ירבד

 .תוגיחב וכרענ םויסב .תימצע הדובע לש הטישב
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 תידוהיה הקלחמה תא 727ה אבצה דודגב ונמשר 1933 תנשב
 ,םיר"תיב 100 טעמכ ופתתשה .(תיאבצ הרשכה) .וו.פ לש הנושארה

 "'זוק דיל יאבצה הנחמה תא ןכו תוגרדה יתש תא םיבר ומילשה םהמ

 .תשומחתו קשנ ןכו ,םיכירדמ ונלביק םילגרה ליח לש דודגהמ .ץינ

 8) ופתתשה הב ,תדחוימ הקלחמ .וופה דיל ונמשר ןמז ותואב

 ןיב .וופ לש םידחוימה תומלואב ונמאתהש ,תויר'תיבו םיר"תיב

 .ןיטשפאו ןמטור ,ביורטנייוו :םירבחה ויה .וו .פ ילהנמ

 התורח הז רוקיבל רשקב .ר"תיב שאר םודארב רקיב הנש התוא

 עוסנל היה ךירצ ותאצרה רחא .הטיטרמ הדוזיפא םיר'תיבה בלב

 ועיגהשמ .הבישי דוע ותא םייקל התצר ר"תיב תדקפמ ךא ,ץיבונסוסל

 םינכומ ויה םיר"תיבה .ותטמ לע בכוש והואצמ הדקפמה ירבח וילא

 ךא ,חוניש בטומ יכ םרמאב ,הבישיה לע רתוולו ורדח תא בוזעל

 .החונמ יל היהת אל רבכ הזה םלועב .רבד ןיא, :בישה יקסניטוב'ז

 ..."רבקב ילוא

 האמכ לש תופתתשהב הנושאר םירוה תפיסא הארקנ 1933 תנשב

 תדקפמ לש התדובעל עייסל היה ודיקפתמש ,םירוה דעו רחבנ .שיא

 תדקפמ תמזיב .7 הדלוטיו בוחרב םירדח 6 תב הריד הרכש םג .ןקה

 הכפהש הנושארה "םיטסיברזרה תקלחמ,, הדסונ טייח המלשו ר"תיב

 ."לייחה תירב, םשב תימלוע תורדתסהל ןמזה תצורמב

 דיל הנושארה תידוהיה תירטינסה הקלחמה הדסונ 1934 תנשב

 ורבע ,רפסמב 60 ,תויר"תיב תוגולפ 2 .םודארב ינלופה םודאה בלצה

 יארחאה .ידוהיה םילוח-תיבב ודבע םקלחו הנושאר הרזע לש םיסרוק

 .מדירפ ןתנ היה הקלחמה לע

 גוחה .ןמלבוס .ז לש ותלהנהב יטמרד גוח םקוה 1932 תנשב דוע

 1932 תונשב רודלפמורט תורכזאב "רודלפמורט ףסוי ייח. תא גיצה

 .הדשה ירעב רקיב גוחה .1934 תרכזאב "ראבה דיל, ןכו ,1933דו

 ונהיכ ותא דחי .ןקה דקפמ רנטרג לארשי הנמתנ 1934 תנשב

 בירנייוו ריאי ,ןייטשנרוא ךונח ,ןיול ףסוי ,ןמרטופ לאיחי : הדקפמב

 "רתה תולועפ לע שגדה תא המש השדחה הדקפמה .תילגרמ לאימחריו

 תוביצנהו ןוטלשה תודוקפל םאתהב .ןקה לש ימינפה ןוגראהו תוב

 םניח םיסרוק ומקוה ,ר"תיבב םוי-םוי תפשל תירבעה תא תושעל

 .םהב ורקיב ללכה ןמ אצוי ילב םיר"תיבה לכו תירבעל

 .ריעב רוביצהמ םיבר םג ורקיב ובש "יח ןותע, ךרענ עובש לכ

 לש רושעה לבוי תוגיגח ויה וז הפוקתב הלועפה לש תרתוכה תלוג

 .לבויה דובכל ןותע תאצוה ןכו םודארב ר"תיב

 םודארב ר"תיב ןק לש רושעה תגיגח הכרענ 1935 ראורבפב

 .רנטרג לארשי תכירעב תירבעו שידיאב "ןוחצנל, ןותעה עיפוהו

 יוולב יתכלה .הז ערואמל רשקב ינורכזב תורומש תודוזיפא יתש

 לש ודקפמ תא ןימזהל ,םיחצחוצמ ר"תיב ידמב ןוסלמס הדקפמה רבח

 לנולוקה לש הנתמהה-רדחל ונסנכנשכ .הגיגחל םודארב בצמה ליח

 -ובלה םיריעצה הארמל "םוד,. וצפק םלוכ .םיינלופ םיניצק םש ובשי

 .הנידמ וזיא לש םייאבצ םיחפסנכ וארנש .םידמ םיש

 תא הנתה הלה ךא ,הגיגחל ונימזהל ידכ הטסורטסל םג ונכלה

 לאיחי רמ תינויצה תורדתסהה ר"וי ןמזוי אלש :םיאנת ינשב ואוב

 יכ ,יתרבסהו ,הז יאנת סומינב יתיחד .גרבנטסק ברה ןמזוי יכו לקנרפ

 .העודיה תקולחמב םיברועמ תויהל םילוכי ונא ןיא רעונ תעונת רותב

 ברה תא אלו לקנרפ רמ תא ןימזת אל י"תיבש הטסורטסה עיצה זא

 .ותשירד לע רתיו הטסורטסהו .ךכל םג יתמכסה אל .גרבנטסק

 םיגוחל ףא .םוקמב םיגוחה לכל הרדחו ליח לא ליחמ הכלה ר"תיב

 תיבמ ןרוד םניב היה הב רתויב םיניינעמה םיסופטה ןיב .םייתדה

 ותיבמ אצוי היהש ןויכ ,םידיסחה ידגב שובל ןקל אב היהש ידיסח

 ותוריסמ .ר*תיב ידמ תא שבול היה ןקב .וירוה תעידיב אלש ר"תיבל

 ותיבב וליאו .םיכירדמל סרוקל עוסנל ףא חילצה אוה .לובג העדי אל

 .הבישיל עסונ אוהש רמו



 ךישמהל ידכ ,רנטרג לארשי ןקה דקפמ ץראל הלע 1935 תנשב
 הדקפמה רבח םג הצרא הלע הנש התואב .הטיסרבינואב וידומיל

 .ןיול ףסוי

 ,בירניו ריאי הדקפמה ירבחו ןמרטופ לאיחי הנמתנ ןקה דקפמ
 .ןמטכיר ףסויו גרבצנימ ילתפנ ,קינטולז ןמלק ,ןיטשנרוא ךונח

 דגנ םרהה ןוגרא, תא ןייצל שי וז הפוקתב ר"'תיבה תולועפמ

 תויונחה די לע םידמוע ויה ר"תיב ירבח ."הינמרג תרצותמ תורוחס

 ,הינמרגמ תורוחס תונקל אלש םידוהיה םינוקה תא םיריהזמו ריעב

 הלועפ .הלאכ תורוחס םירכומ ויה ןהב תויונחה תא םינמסמ ויהש וא

 .החלצהב הרתכוהו תונשקעבו תופיצרב הלהונ וז

 םודארב ר'תיבה תדקפמ .קיטישפב םורגופה הצמשל עודיו רוכז

 םיר"תיבה םע דחי ודמעש קשנ םע םיר"תיב תורשע המכ דימ הרגיש

 .תוחורה ועגרנש דע ,תולילבו םימיב ,רמשמה לע םיימוקמה
 בור תא םודארב ר"תיב השידקה האושה ינפלש תונורחאה םינשב

 הכרדהל םיסרוק ןוגראל ןכו תיקוח"יתלבה הילעה ןוגראל הצרמ

 .הלא םיסרוקב םיכירדמ ושמיש ץראהמ םיחילש .םח קשנב שומישלו

 םיליעפהמ היהש .ןמטכיר ףסוי לש ותרידב בורל וכרענ םיסרוקה

 -חמה יליעפמ היה הז ןמטכיר ףסוי יכ ,ןייצל ילע ןכ .ר"תיבב רתויב

 לכ תא רבע .ישארה הרבזג שמיש המ"ןמזו ,וטיגב תידוהיה תרת

 טטומתה שושתה ופוג םלוא ,הלואגב תוארל הכזו יצאנה םונהיגה

 .רורחשה ירחא דימ הינמרגב רטפנו

 .ר"תיב לש המויק לש הנורחאה הפוקתה לע םיטרפ ורמתשנ אל

 טלמיהל וחילצה םיטעמו הלודגה האושב ופסינ ר"תיב ירבח לכ טעמכ

 עגרה דע יכ ,עודי ךא .םינזיטרפל וא תרתחמל ףרטצהל ,היסורל

 .תימואלה העונתה תונויערב םחונ ואצמו תלחגה לע ורמש ןורחאה

 ושמשי .םודאר ריע לש תראופמה ר"תיב לע התלע תרוכה די

 םהיתומשש ,היניצקו הידקפמ ,ר"תיב ירבחל ןורכז-די הלא םירבד

 .ורכזנ אל םהיתומשו ופסינש הלאלו וניוצ

 ר"הצה תירב .ב

 םינויצ) ר"הצה תעונת ןיב םיסחיה ויה הלא -- ןילמוג יסחי

 תא התוותה ,ר"הצה תירב .םאה"ןוגרא ,ר"תיב ןיבל (םיטסינויזיבר

 תונושה םירעב ןה יצראו ימלוע הדימ הנקב ןה תויטילופה םיכרדה

 .תעצבמה התיה ר"תיב רעונה תורדתסה וליאו

 ר"הצה תירבל יטמוטוא חרואב רבוע היה 18 ליגל עיגהש יר"תיב

 תיעבט הדותע ,אופיא ,השמיש ר"תיב .העונתה ןעמל ותלועפ ךישממו

 םירוסמו םינמאנ ,םילועמ תוחוכב הכרדש ,םודארב ר"הצה תירבל

 .תרכינ התיה התלועפו

 .ר"תיבל תיפסכהו תירסומה התרזע ר"הצה תירב השיגה ךדיאמ

 יפל וירחאו ,ךלפנזוך ןרהא ר"הצה תירב שאר בשוי שמיש הליחת

 .ץשל לאיחיו תילגרמ השמ | ,קי'צנדוק םחנמ ,ץשל לארשי ,רדסה

 הנושארה םעפב תיטסינויזיברה חעונתה הפתתשה 1933 תנשב

 ,ר"תיב ידידלע ךמתנש דמעומה היה ץשל לאיחי .היריעל תוריחבב

 ,ץשל לאיחי רחבנ .םירחאו לייחה-תירב וכמת ץיבורדנש ר"דבש דועב

 אוה .םוקמב רוביצה יקלח לכ תא הילפה אללו דובכב ךכ רחא גצייש

 -תוינויצה תועיסה לכ לש היריעה ירבה גוחב בושח דיקפת םג אלימ

 3-מ תבכרומ התיהש היריעה לש םיפסכה דעו רבח היה .תויחרזא
 .םינלופ 2 םהמ ,םירבח

 םג ףוקזל שי םודאר תיריעב יטסינויזיברה גיצנה לש ןובשחל

 -ממהו היריעה לש תוירוביצה תודובעב םידוהי 200 לש םתקסעה תא
 הכאלמה-לעבו ריעזה רחוסל תולקהו תובצקה ןוגכ םיגשיה דועו .הלש
 .ידוהיה

 היה 1935 תנשב ןילופ לכמ תויריעה ירבח לש תיללכה הדיעוב

 .םודארמ ידיחיה ידוהיה ץשל לאיחי

 ר'הצה תירב ידידלע וכרענש הרבסההו םעה תופסא ויה תובר
 ןייצל שי דחוימב .םירחא םיגיהנמו יקסניטוב'ז עיפוה ןהב ,םודארב

 םודארל אצי יקסניטוב'ז .1935 תנשב יקסניטוב'ז םע הפיסאה תא

 ידכ ול הכיח םיפלא לש להק .תוצחב עיגהו ברעב תרחואמ העשב

 .תוצח ירחא 2 תעשב המייתסנ הפיסאהו ,ורבד תא עומשל

 "צרהב 1939 תנשב הנורחאה םעפב םודארב רקיב ןיגב םחנמ םג

 דחוימב ןייצל םג שי ."םזיפסוי-ןבו םזידראבצראווש,, םשב העודיה ותא

 ןידיקספ עוציב ירחא ר"הצה תירב ידיזלע ךרענש לבאה"ףשנ תא

 סוניכ ךרענ תונמדזה התואב .1938 תנשב ףסוי ןב המלש לע תוומה

 .רהצה תירב לש ירוזיא

 לאיחי 'גניא היה םודארב ר"הצה תירב לש ןורחאה שארה"בשוי

 .ןילופב הגלפמה לש יזכרמה דעוה רבח ,יקסלאיב

 ףאו ר"הצה תירב הבחרתהו הקזחתה הלודגה המחלמה ץורפ ינפל
 .19 יקשוינאמ בוחרב הפי ןודעומ שוכרל החילצה

 .רשיר םהרבאו רביירש יכדרמ םירבחה ינושאר ןיב חבשל ורכזיי

 הדסמ .ג

 ןקסע לש ותופתתשהב הפיסאב םודארב "הדסמ, לש התישאר

 הפיסאב .חונצ קטיו לש ותיבב ,ןורבשריק רדנסכלא ,השראומ "הדסמ,

 הבוס לארשי ,ןמשיפ לשיפ ,רנטרג לארשי ,יוסוק דוד :ופתתשה וז

 ןושארה ןיערגה ערזנ הפיסאב .(ר"תיב דקפמ העש התוא שמישש)

 ,רנטרג לארשי ,גרבנזור םהרבא ,יוסוק דוד :בכרהב הגהנה הרחבנו

 ןמיוב .מ :הגהנהב ולעפ רתוי רחואמ .ןמגיז שובאו ןמשיפ לשיפ

 -רוג עשוהי ,רלצניק םייח ,ואדנל םוחנ ,דלפסורג קחצי ,ץרוק בקעי

 לש ידיחיה ןוגראה הז היה .רלדא ןבואר דמע הגהנהה שארב .לקניפ

 ,תוברתה הדשב ושענ ויתולועפ רקיע .רפסה יתב לכמ ריעב דמול רעונ

 .ר"תיב םע הלועפ ופתיש "הדסמ,, יכינחו

 םייתנש רובעכ וליאו ,רבח 1507"כ "הדסמ, התנמ 1930 הנשב

 .םירבח 350 -- האושה ינפל רצק ןמזו ,250 לש רפסמל התלע

 .םיבר םיחטשב הכורב הלועפ הלהנתה 27 יקסמור'ז בוחרב ןועמב

 ,טרופסב הקסע ,"םיראזאב,, הנגריא ,תמיקה ןרקה ןעמל הלעפ "הדסמ,

 ץיקה-תונחמ ינש תא ריכזהלו ןייצל שי דוחיב .'וכו הירפס המיקה

 ץרוק השמ לש ותוסחב ךרענ ןושארה .'זימיזאקב 19377ו 1936 םינשב

 ירבח םע דחי תונחמב ובשי "םינורטפ,ה .ןרוקדלוג לש -- ינשהו
 .ולהנתה םה םתחגשהבו םחוקיפבו "הדסמ,,

 תלהנהב גיצהש "הדסמ, לש יטמארדה גוחה תא ןייצל שי ןכ

 השק, הזחמה תא ינוריעה ןורטאיתה םלואב ,1937 תנשב הטול

 ."ידוהי תויהל

 .רחא גוסמ תולועפב םג הקסע "הדסמ,, ךא

 תשרפ) הינמרגמ תינלופ תוחרזא ילעב םידוהיה ושרוג רשאכ

 רשאכו ,הלא םידוהיל הנמאנ הרזע "הדסמ, ירבח ושיגה (ןישנובז

 םיטרס תמרחהב ץרמב ולעפ םה -- תינמרג תרצות דגנ םרחה ז'וכוה

 .םיינמרג
 עגרל דע .האושה ימיב םג םנויערל םינומא ורמש "הדסמ,, ירבח

 .תלחגה לע ורמש ןורחאה

 לייחה תירב .ד
 הססונתה וילע ,הלגד תא ןואגב האשנ םודארב לייחה תירב

 םילייח ןוגרא לש העונצ הלחתהמ ."םלועב ןושארה ףינסה, תבותכה

 ןילופ יבחר לכב תובבר לש העונת המק (םיטסיברזר) םיררחושמ

 .םעה תובכש לכמ םישנא הדכילש

 תירב לש ןושארה דקפמה .םודארב רת"יב תמזיב התשענ הלחתהה

 קרבמ וחלש םינושארה םינגראמה .לדנם השמ היה םודארב לייחה

 ותושר תא ושקיב .וב ,"םיטסיברזרה גוח, םשב יקסניטוב'ז באזל
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 ףתתשהל םיכסה ףאו בויחב הנענ יקסניטוב'ז .ומש תא אשי גוחהש

 ותשקב יפל גוחה םש הנוש רצק ןמז רובעכ .תיגיגח דוסי-תפיסאב

 ."לייחה תירב,,ל

 אלימש אוהו ,ןמדירפ קחצי תרקה דקפמכ הנמתנ רתוי רחואמ

 .ףוסה דע דיקפתה

 תירב .הפנע הלועפ הלהנתה הבולאוו בוחרב "טאווכ, םלואב

 .הנידמה ןויערל םינמאנו םירוסמ ,םירבח תואמ הנמ םודארב לייחה

 .לייחה תירב ירבחל לודג גח הז היהו ,לגדה תא ךניח יקסניטוב'ז

 ידכ רשפאש המ לכ ושע םירבחהו ץראל הבהא ורידחה םיכירדמה

 .תויקוח יתלבו תויקוח םיכרדב ץראל תולעל

 יהידרונ. ה

 ."הידרונ. טרופסל הדוגאה ףינס םקוה םודארב ר"תיב תמזיב

 -מורט. םשב תימוקמה ר"תיב דיל טרופסל הקלחמב ףינסה לש ותישאר

 תוצלוח לש טלפמוק תונקל וז הקלחמ ידיב הלע 1932 תנשב ."הירודלפ

 .הדבכו הלק הקיטלטאו לגרודכל םירישכמה לכ םע ןבל-תלכת יעבצב

 זכרמל "הירודלופמורט,. הפרטצה ,1934 תנשב "הידרונ , הדסונשכ

 בר ןמז דמע "הידרונ. שארב ."הידרונ.ל המש תא התנישו השראוב

 .התוחתפתה ןעמל ונמזממו וצרממ הברה שידקהש גרבנזור 'גניא

 קחשמ לש רואית םכוס 8.7.1938 םוימ "ןבעל רעמַאדאר,, ןותעב

 י'ץאגארוה., תינלופה הצובקה ןיבל תיאמודארה "הידרונ.. ןיב לגרודכ

 לעשכ שרגמב ועיפוה "הידרונ. ינקחש יכ ,ןייצמ ןותעה .קיטישפמ

 תחת .ד"יה ףסוינןב המלש לע לבא תואל םירוחש םיטרס םלוורש

 -שאר, םימעפ 3 "הידרונ, ירבח וארק "םלו'צ, תלבוקמה האירקה

 .להקב בר םשור ררוע רבדהו ,"הניפ
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 -- םירבח לש תנווגמ תשק הפיקה םודארב יקסניטוב'ז תעונת

 לכ ינב ,םעדיטושפו םיליכשמ ,.למע ישנאו םירחוס .םינקזו םיריעצ

 בצקב םעפ םבלו תחא הלודג החפשמ ינבכ התיה םתשגרהש תובכשה

 אלא .םוקת םוק תירבע הנידמ יכ ונימאהש דבלב הז אל םהו .דחא

 .הימיקמ ןיב ויהיו הנעמל ומחלי םהש ,םרודב םוקת איהש

 ,לייחה תירב ,"הדסמ. .ר"תיב ,ר"הצה ינב -- דחי םלוכ וסנכתנשמ

 ימלועה זכרמה רבחו "לארשי תודחא.ב םיליעפהמ) ,לארשי תודחא

 םלואה היה רצ ,"הידרונ,ו .(ינשוש"םיובנזור לאקזחי ברה היה ,הב

 תיצולחה העונתה
= ---6%- 

 החפשמ הארמל בלה בחרו םלוכ תא ליכהלמ העונתה לש לודגה
 .וז האנו הלודג

 .הלואגב ויניע ומב תוארל הכזו ונוזח תא םישגה םהמ קלח קר

 םינומלא םהמ םיבר ,ינמרגה ררוצה ידיב םידודש ולפנ ,וערכ ןבור

 .םתומב םג

 לש םינמאנה הילייחמ םיבר הזב יתרכזה אלש ,רורב תאז םע

 םהמו היבלש לכ התא ורבע ,התשירע דיל ותעשב ודמעש .העונתה

 .השארב ודמעש ףא

 םינומלאה לש םרכזל םג םשו די וז יתמישר ,אופיא ,שמשת

 ,העונתה לש התוחתפתה יבלש לכב םיעובט םמושירו םלעפש ,םיברה

 תוארל םרעצל וכז אלו םצרמו םנוא לכ תא ובירקה הנעמל רשא

 .ןויצ תמחנב

 יחמק-ןייטשרוב הלפ

 יהדסמ,  דמול רעונ ןוגרא

 ףנוסמ ."הדסמ.  דמול רעונ ןוגרא םודארב דסונ 1929 תנשב

 -תיבב זכרתהש םירבח לש ןטק ץמוקמ .ר"הצהו ר"תיב תעינתל

 -קלטניאה רעונה בטימ תא זכירו ליח השעו ןוגראה לדג ,ןטק רפס

 ילתכמ תעקוב תירבע הריש עומשל היה רשפא ברע לכ טעמכ .ילאוט

 תולילב ךרענ היהש "יח ןותע,ל בחר דה הנענ דחוימב .ןודעומה

 רבח רוביצה לע בבחתה .םיחרואו םידהוא תואמ תופתתשהב תבש

 .האנה ונושלבו ותונתלעפב ןייטצהש ,גרבנזור םהרבא תכרעמה

 ,לארשיל תמייק ןרק ןעמל תוכורעתב ופתתשה "הדסמ, ירבח

 דוהב ןה םינתיבה לש האנ רודיסב ןה ונייטצהו םיליעפ ויה ןהבש

 ויה תוימואלה תונרקה ןעמל םיפסכ ףסואב םג .תויבמופ תועפ

 םעו םיללובתמ םירוה םע תוכרעמ ונל ויה םיתע .םיליעפה שארב

 .ונלש ןוגראל ודגנתה םה םגש ,םיירצונה רפסה"יתב ירומ

 הניש אל ,1932-ב ןמסורג ריאמל ל"ז יקסניטוב'ז באז ןיב גוליפה

 .'תירבעה הנידמה תעונת,ל ופרטצה םירבחה .ונתלועפו ונכרד תא

 המקוה זאו ,םיגוחהו םימרזה לכמ םירבח תורשע ופסונ וניתורושל

 תוברת ירשקב הדמעש ."םיאנק תירב, םשב דבועה רעונה תעונת

 .ונידי לע הרזענו ונתא ןוגראו

 תא וחיטבה םיבר םיצמאמבש ,"הדסמ,. לש דעוה ירבח הזב וניוצי

 ,לקנרפ הלול ,(ביבא-לת) רלדא ןבואר םללכבו .העונתה לש המויק

 .ערזמב תעכ ,יחמק"|ןיטשרוב הלפ

 הנוטארה הווחה דוסי / בקעי-ןב (ה'גדות) הנוי

 ןעמל הקזח העונת םודארב הליחתה רופלב תזרכה ינפל דו

 .ץראב ותובשייתה תארקל ,תיאלקח הדובעב רעונה תרטכה ]

 ינפל .ינויצה רעונב םינוש םיגוחמ ואבו ,םיינטנופס ויה תונויסנה

 רעונה ןיבו רעונבש םיליכשמה ברקב ,רפסה יתבב ומק המחלמה םויס

 ןה ,ןגרואמ הנחמ ללכל ושבגתנ אלש תונוש תוצובקו םיגוח ,דבועה

 אשנש "רמושה,, דסונ ןכ .תיתרבח תודיחא רסוחמ ןה הכרדה רסוחמ

 "והש דמולה רעונה ןגראתנ םיינוכיתה רפסה יתבבו ,יפוצ יפוא רתוי

 תוצובקה יתש דבלמ ."לע-לא, םשב תינלופהו תירבעה הפשב ןותע איצ

 ץראל הילע התיה תידיימה ותפיאשש ,רתוי רגובמ רעונ ןגראתנ וללה

 םג ןתנו .םודארב ןושארה "ץולחה. ןוגרא תא םיקהש אוהו ,לארשי
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 -- םודאר דיל רוטפקב הנושארה תיצולחה הווחה דוסייל המזיה תא

 ,התפונת אולמב זא רבכ התיהש תינויצה תורדתסהה תרזעבו

 .רבדה םשגוה
 .גרבניטש .מ הזוחאה לעבמ תיבו המדא תקלח השכרנ רוטפק רעיב

 ידכ ץראל ץוחבו ץראב םינוש תודסומ םע ונרשקתה ןמז ותואבו

 םויק לע יל עדונ הרקמב .הווחה לוהינל יעוצקמ ךירדמ אוצמל

 ונלביק הפוחד הינפ ירחאו .הניוב תידוהיה תואלקחה תכרדהל הדוגאה

 :יכ ונל העידומ איה ובש .(1918 סראמב 17) בתכמ הנממ

 םע םירשקב אובל ידכ םיצמאמ ונא םישוע ןמז הז, --

 הדשב ונתדובע םואית םשל ,הפוריא חרזמב םילודגה םיזכרמה



 תולודגה םירעב ןגראל ונתעדב וז הרטמל .תיאלקחה הרשכהה

 ,טרופופר בקעי םונורגאה ,ונרבחו תיאלקח הרשכהל םיסרוק

 ריעה .רבדה תמשגהב עייסלו םודארל אובל ותונוכנ תא עיבה

 םיווקמ ונאו ,ןושאר תונויסנ הדשכ הז ןבומב שמשת םודאר

 רתויב לודג רפסמ תרשכה םשל השורדה הכימתה תא םכב אוצמל

 הניוו תברקב .לארשי ץראב תיאלקח תובשיתהל םיריעצ םידוהי לש

 .תואצותהמ ןוצר יעבש ונאו הלאכ תוצובק המכ ונזכיר

 -ייבראדנאל ןעשידוי רעד גנוטייל עדנעטיירעבראפ, :םותח

 ."טרופופר .ע ר"ד -- "טפאשרעט

 בשייתהל טילחהו טרופופר םונורגאה םודארל אב רצק ןמז ירחא

 העונתב השדח הפוקת הליחתמ ןמזה ותואמ .ותחפשמ םע דחי הווחב

 הכלה םודארש ,וניכז ךכו .טרפב ץולחה תעונתבו ,ללכב תינויצה

 הנושארה תיצולחה הווחה תאז התיהש ןכתייו ,תיצולחה העונתה שארב

 תורוסמה תורבחהמ תחא הרסמ הפוקת התוא לע םיטרפ .ןילופב

 : לקנרפ לארשי לש ותדכנ ,ןמזייפש הינמ ,הווחה לש רתויב

 בשייתה ,היצילגב ירטס ריע דילי היהש טרופופר םונורגא,

 איבה אוה .בוטפואמ םולבסיו תיבל הנימ ותשא םע דחי הווחב

 תא המע החקל .הווחב תימונוקא השמישש ,ותשא םא תא הווחל

 .הקיישו הקבר ,הרש ,הבול הידלי תעברא

 ,השראו דיל בוכורגב תיצולחה הווחה םג הדסונ ןמז ותואב ךרעב

 תא .קריה ןגב הכרדהב טרופופר רמל רזע םשמ אבש יפסכ רמו
 םיברעבו םויב תועש עבשכ ונדבע .תמייקה ןרקל ונרכמ ןגה תרצות
 הלעש ןושארה ,ןמסיו קחצי היה תירבעל הרומה .תירבע ונדמל

 סחנפ ונרבח .רוגי ץוביקב זאמ אצמנו (ט"ערת תנשב) הווחהמ ץראל
 -איבו יקסבוחינר'צ ירישמו הרבסה ירמאמ ונינפל ארוק היה ןמלגופ

 -קבכ ךכ רחא הדבעש ,הקסבוטולז הקטנ הרבחה הווחב ודימתה .קיל

 רושיא ירחא ןושארה ןברקה התיהו תירבעה הטיסרבינואב תיגולוירט
 ןאפשנירג לאומש ,ביבא-לתב ררוגתמה ןמכייט םייח ,הנידמה תמקה
 ללוס, שיא ,רברו רבחה ,רתויב םירוסמה םיצולחהמ היהש ל"ז

 העופו דבכוי ,הננשזור הווחו היח תויחאה ,ביבא-לתב רטפנש ,"הנוב

 -חאו יקסבשטס השמ ,ל"ז רויכלמ לזייר ,(רשיבא טפושה תשא) קידיינ

 ישארמ םיבר הב ורקיבו .הלודג התיה הווחב תוניינעתהה .םיר

 השראוב "ץולחה,  יחילש ,םיובנירג קחצי םהיניבו תינויצה העונתה

 .םוקמב ןוטלשה ישנאו

 : ויתונורכזמ ףיסומ ןמכייט םייח

 ןושארה לוביה טבנ תודשבשכ ,תועובשה גחב היה הז,

 םיבר םיחרוא ונילא עיגהל וליחתה זא .םייניע ןוילכב ול וניפצש

 רבסה דחא לכל ונתנ .שודק םוקמל לגר ילועכ ,הביבסהו ריעהמ

 םיירטמיסה םירינה לע תולעפתהב ולכתסה לכהו ,חמצ לכ לע

 סונורגאל שדקומ ריש םיצולחה לכ םשב זא יתרביח .תודשב

 רזב טשוקמ קיתרנב רישה תא ול ונשגהו ,הווחה להנמ ,טרופופר

 ,ונכירדמו ונרומל ונתנתמ התיה תאז .הווחה ילודיגמ םיחרפ

 .ץראב תואלקחב םישדח םייחל ונכירדה ידכ תואיל ילב דבעש

 ,ןחלושה דיל ונייה םיבשיתמ ,עגיימ הדובע םוי ירחא ,הלילב

 םיאשונו רקב לודיג לע ויתואצרה חתופ היה טרופופר םונורגאהו

 .הליל ותוא רמשש רבחל ץוחמ ,תוכירדב ונבשקה .םימוד

 תססות תינויצ תוליעפ םיוולמ הווחב םייחה וכשמנ ךכו

 תנידמ לש התמקה .םיכלוהו םיברקתמ ףסכנה םולשה ימעפשכ

 רפה ידהו בובלב םורגופה ירחא ידוהיה רוביצב םיעוזעזה ,ןילופ

 וכיה -- רופלב תרהצה רושיאל םולשה תדיעוב תינויצה תוליע

 םירבחה .הווחב םג זחא הילע לש סומלובו ,ידוהיה רעונב םילג

 ."תררופתמ הליחתה הווחהו ,הילעל ןנוכתהל וליחתה

 : ןמכייט םייח בתוכ תרחא המישרב

 ,הווחב רתויב וטלבתהש תויומדה תרוש תרבוע ינורכזבו,

 ,קידיינ דבכוי ,ןמלגופ סחנפ ,ןמסיו קחצי ,ןאפשנירג לאומש ןוגכ

 ,רגרב ,רנטרג הקנורב ,רברוו ,יקסבשטס השמ ,הננ'זור תויחאה

 ודימתהש םהמ ,םייוסמ ןמז הב ושעש םהמ ,םירחאו ןמזייפש הינמ

 ,הישעת ילעב לש תונבו םינב ויה הלא .ץראל םתיילע דע הב

 ייחמ ררחתשהל -- תחא הפיאשב םידחואמ הכאלמ ילעבו םירחוס

 -כרדהב תצמואמ הדובעב ונלחתה .םמולח ץראל רסמתהלו תולג

 דגאהו השראומ ונילא חלשנש טיילגרבליז-יפסכ םונורגאה לש םת

 ללגב ןה ,הצרעהו דובכב םהילא ונסחייתה .הניומ טרופופר םונור

 רדח המכ ירחא .םתויחמומ ללגב ןהו ונילע וליצאהש ישיאה ןחה

 הדשה .ונתדובעב הכרב וניאר ,תיביסנטניא הדובע לש םיש

 ונלו ,הקוריה תיעועשהו תוינבגעה יטבנ וארנ ,קורי ףיעצב הסכתנ

 ווטינ ,תחא הלודג החפשמכ ונייח .תחכשנ-יתלב הייווח תאז התיה

 הפיאשה הפחיר לכה לע םלוא ,תוגוזה ןיב הרוהט הבהא יטוח

 ררועש ,םינפ ףוזש ,ץראהמ חילש ונילא עיגה םעפ .ץראל תולעל

 חרואה םע ונאצי הדובעה ירחא ...תיטסימ תומד לש םשור ונב

 .ץראב םייחה לע וירופיס שממ ונעלבו ,הדשל

 ,התעו ,ץראל םירבחה לש םבור ולע הווחה קוריפ ירחא

 תוורכזאב םירבחה םתוא דוע םישגפנ ,הנש 407ל בורק רובעכ

 םרט ורטפנ םהמ קלחשכ ,םודאר תליהק רכזל הנש הנש תוכרענה

 ."םישק תולגתסה ירוסיו תכרפמ הדובע ייח ירחא םנמז

 היה ימ םויכ עובקל השק .1917 תנשב דסונ םודארב "ץולחה.

 -לובה תויומדהמ היה ןפשנירג לאומשש קפס ןיא םלוא ,ירקיעה םזויה

 ,קסבשטס השמ ,רגיצנד יבצ םיליעפ ויה ודבלמ .וב רתויב תוט

 ,רברו ,יודנל ,ןמנייטש ,ןמטוג ריאמ ,(ןמרוק) ינגד ,ןמכייט םייח
 "נורב ,קידיינ העופו דבכוי ,(ןוסבוקעי) רקוצ דבכוי ,הננ'זור תויחא
 םיברו הקציטישפ ,ביבאדלתב הרטפנש (יבחרמ) םיובננט הבהז ,ןייטש

 סחנפ ,ךרובסיו קחצי ,לקנרפ לאיחיכ ,"ץולחה, ןעמל ולעפש ,םירחא
 .דועו (ינשוש) גיוצנזור השמ ,טנמיד בד ,גרובנסקול השמ ,ןמלגופ
 בכרהב םייוניש ולח תיצולחה הווחה ירבח בור לש םתיילע ירחא

 םירבחה תא "ץולחה. דעו שארב םיאצומ ונא פ"רת תנשבו ,"ץולחה,
 ,ודנל בקעי ,קידיינ דבכוי ,ןמזייפש הינמ ,ןפשנירג לאומש :םיאבה

 .ןמצלה השמ ,דרובסיו קחצי ,ימדש השמ ,קידיינ העופ ,יקסבשטס השמ

 (ןמלגופ ה'זדות) בקעי"ןב הנוי

 תונבה ןיב תוררועתהה

 אל םודארב םינבה לש רפסה-יתב תא הפיקהש תינחורה הסיסתה

 "תיבב תוליעפה הרכינ דוחיב .תונבה לש רפסה"יתב לע םג החספ

 הצובק .קיטלוס ןפטס ,םיקדנאה גיהנמ היה ולהנמש תונבל רפסה

 ך"נתהו תירבעה הפשה לע הכנחתה הז רפס"תיבב תונבה לש תרכינ

 ,לקנרפ לאיחי ,טנמאיד םולש ויה רפסה"תיב ילתכל ץוחמ ,םהירומו

 םג  ופתתשה תונבה | .דועו ןייטשנורב ,יקסבויבמולוג ,ןמכייט

 ןרקה ןעמל תולועפבו ,(לעדלא) "םוטי'צש וק, תעה בתכ תכירעב

 תלחתהב ץראהמ ובוש ירחא ,ןמפייז השמ עיפוהשכ .לארשיל תמייקה

 תונבה ומזי ,היגהנמו ץראה ייח לע רפיסו ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ארקנ כ"חא) 12 הקסבשרו בוחר ,ונתיבב הכרענש ,ץראה ייחמ הגצה

 ןורטאיתל הכפהנ םירדחה 4 תב הרידה .(יקסב'צלמ םש לע בוחרה
 טנמאיד הלופ :ופתתשה הגצהב .יאמבה היה ןמפייזו ,ןיפנא ריעזב

 הלעב םע  דחי וטיגב התפסנש הלול התוחא ,(רליטש וישכע
 תורושה תבתוכ ,(גרבמל וישכע) הקסבויבמלוג הקרוד ,הבלס םהרבא
 היצנגילטניאהמ םירצונ םג ויה םיחרואה ןיב .הקנא התוחאו הלאה

 הגצהה .תמייקה ןרקה ןעמל רכינ ףסכ םוכס זא ףסאנו ,תינלופה



 יוולב ,תובשיתההמ רקיעב ,ץראה יווהמ תונומתמ תבכרומ התיה

 הגצהה .השדחה תירבעה תורפסהמ םימולקדו םיילארשיצרא םיריש

 העיפשהו ,לארשי ץרא בושי ןויערל הבר הדהאו בר ןינע זא הררוע

 .ךכ רחא אבש הילעה םרז לע טעמ אל

 רוטפקב תיצולחה הווחה

 ןיב הרכהה הרבג .ץראל התלע הנושארה םינבה תצובקש ירחא

 לש ותודגנתה ףא לע .םהיחא ךרדב תכלל המוש ןהילע םג יכ ,תונבה

 םידומילה עצמאב רפסה"תיב תא תונבה ובזע ,קיטלוס רוטקרידה

 היכי'צל ןילופ ןיב המחלמה הצרפ םייתניב .הילעל ןנוכתהל וליחתהו

 תא לצנל ןויערה תונבה ןיב ץצ זא .הבכוע הילעהו -- ןישָא'צ ללגב

 התשע םודארב תינויצה תורדתסההו ליאוה .תיאלקח הרשכהל ןמזה

 דחי ,רפסה-תיבמ תונבה וזחאנ -- הרשכה תצובק ןגראל םיצמאמ זא

 -שכהה .רוטפק תווחב תיאלקחה הרשכהב ,תוצולחו םיצולח תצובק םע

 תולגתסה יישק לע רבגתהל ידכ הברהב ונל הרזע תמדקומה הר

 -- תולועה ןיבו הילא תולעל ונלחתה םישדח רפסמ רחאלש ,ץראב

 "ושארהמ דועו הלאה תורושה תבתוכ ,(גרבמל) הקסבויבמלוג הקרוד

 ."105,7ל ופרטצהש תונ

 ץראב תולגתסהה ילבח

 לש םמויק .הדובע רסוח ררשו ,1920 תוערואמ זא וצרפ ץראב

 ירה ,םירוחבה ולבס םאו ,תינויצה הלהנהה עויס לע היה םילועה

 וטלש םהבש תועוצקמל רודחל זא וטילחה ןהו ,םייתעבש ולבס תונבה

 דובעה םוקמו ,שוכמבו תאב ןינב תודובעב ונלחתה .םירבג קר זא דע
 דוא, ןורטאית תברקב ,טקיליס, תשורחה"תיב ןינב היה ןושארה הד

 עיגהל ידכו ,יברגומ רכיככ םויכ עודיה םוקמב םילהאב ורג ןה ."לה

 הקרוד .תולוח לש תועבגו םירה רובעל היה ךירצ הדובעה םוקמל

 םודארמ תודיחיה תונבה ויה הלאה תורושה תבתוכו הקסבויבמלוג

 וקיזחה ,םיעצפ תואלמ םיידיב ,םייניש תקירחב ."טקיליס,ב זא ודבעש

 ןינב תודובעל ולבקתנש תורחא תונבל ךרדה תא וללסו ,דמעמ תונבה

 דובעב הירבט שיבכב הדובעה דודגב םג תונבה ודבע םייוסמ ןמז

 תיבל שיבכה תלילסב םילשוריב לואש תעבגב -- ךכ רחאו ,ץצח תוד

 תא ולשיח םישקה תולגתסהה ילבחו זא וררש תחדקו בער .םרכה

 ,תמייוסמ תוביצי הלח לאומש"ןג תצובקל תופרטצהה םע .ןייפוא

 .תונבה לש ןתואירבב תומש ושע תחדקהו הרדח תוציב םלוא

 תיצולחה העונתב "ןויצ תונב,,

 : תרפסמ ל"למ רפכמ ץיבקשורג-רקנב הרובד

 תונב. ןוגראב לועפל יתלחתה זאמ ורבע הנש 40זמ רתוי,

 "ריעב תינויצה הליעפה תובחרתה תפוקתב הז היה .םודארב "ןויצ

 םידחוימ םידיקפת ויה הזה ןוגראל .רופלב תרהצה ברע ,ונ

 דמעמ יגוחמ ןה תוללובתמה יגוחמ ןה ,תונבה ןיב ינויצה ךוניחב

 הניארקואמ זא ומרזש םיטילפה לש םרודיסב ונרזע ןכ .םידבועה

 תירקיעה הלועפה םלוא .רפסה ירעמ םישוריגה תמחמ אטילו

 דאל התיילעלו םייביטקודורפ םייחל הרענה תרשכה ביבס הזכרתנ

 תכירעב ונרזע ,הריפתל םיסרוקו תירבעל םירועש ונרדיס .ץר

 םודארב ונקפתסה אל .תוימואלה תונורקה תבוטל תוביסמו םיפשנ
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 תוגב, לש דעוב .הביבסה ירע לע הלועפה תא ונבחרה אלא דבלב

 -- ל"ז םיובנריב ימענ ,ןמטור הגייפ ,ןייטשנרוא לשיר ויח "ןויצ

 .הלאה םירוטה תבתוכו

 תשגהב יתייה הקוסע .המחלמה רמג ירחא הנשכ הז היה --

 ןאכ ובכעתנו ונריעל ועיגהש םיצולח תצובק לש םרודיסבו הרזע

 ,יתחפשמ רוקיבל ץיבקשורג דוד ץראהמ אב הנהו .ץראל םכרדב

 ועיצהב .ילופילג ימיב תריש ובש ירבעה דודגהמ ררחתשהש רחא

 דוחיבו ,ץראב םישקה םייחה תא ינפל ראית אוה ,ול אשנהל יל

 ירחא עובשו ,ול אשנהל יתמכסה תאז ףא לע .רפכב השאל

 תובשיתהל ונילע ץראל ונאוב רחאל עובש .ץראל ונילע ןיאושנה

 היה ,תוחפשמ יפלא בשוימה רוזאה לכ .(יח-ןיע זא) ל"למ רפכב

 יתיכזו ,ונתולחנתה ירחא םידחא םישדח ואצי אל .הממש זא

 תיתובשיתהה הצובקה םלוא ,םיברע תולפנתה לש המעט םועטל

 .םיפיקתמה תא הפדה ,ירבעה דודגה יררחושמ םירבח 22 התנמש

 םע להואב יתרג םישדח השולש .ונילע ורבע םישק םייח

 רוגל יתרבע ךכ רחא .הירלמב הלוח יתויהב ויתדליש קיונית

 םויב קשמבו תיבב יתדבע .רמיח תפצר ובו רומג-יתלב ףירצב

 תונש ירחא ףוסבל .ירטנמלא םויקל הקיפסה אל הסנכהה .הלילבו

 ."ייח ךרדמ קופיס תאלמ ינאו ססובמ םויקל ונעגה ,למע

 .תינויצה העונתה לש םירחא םיליעפו ץיבקשורג תחפשמ תילע לע

 : 1924 רבמבונב 287מ "גנוטייצ רעמַאדאר,,ב רפוסמ

 םע ץיבקשורג בקעי 'ה ץראל ולע םינורחאה םייעובשב,

 ינויצה דעוה רבח היהש ימ ,ץיבקשורג יבצ לש וירוה ,ותיער

 דפשמ לכ לש התיילע המלשנ הזב .ץראב םינש המכ רבכ אצמנו

 םיקה רבכ ,ונל עדונש יפכ .ץראב הלוכ תאצמנה ץיבקשורג תח

 .(ל"למ רפכ) יח-ןיעב ויחא תמדא לע תיב ץיבקשורג יבצ רמ ול

 הרומי'צר הקבר ,ןמסיו הנח ,ןמזייפש םירמ תורבחה ץראל ולע ןכ

 םיוכלטייט יכדרמו ןוזדור אבא םיקיתוה םינויצהו ,דנלטוש החטלזו

 גרברבליז ריאמ םירייתכ ואצי םילועה םע דחי .םהיתוחפשמו

 לש בר ןומה תבכרה-תנחתב הוויל םילועה תא .ץיבוקרבמצ שירבו

 ."הוקתה, ןונמהבו תויבבלב םהמ ודרפנש ,םיריכמו םידידי

 "ץולחה ןרק,

 (ל"נח ןוילגב) עידומ םודארב "ץולחה ןרק, לש דחואמה דעוה

 םייביטקודורפ תועוצקמל םיצולחה תרשכה תבוטל תיבגמה תלחתה לע

 ,ריעב תוינויצה תויורדתסהה לכ םיגצוימ דעוב .הילעב תיפסכ הרזעלו

 הפיסא הכרענ .םירחא תודסומו םירחוסה דוגיא ,הכאלמה ילעב

 ןיינב לע ץיבושבומ ד"ועו ןמטפה ףסוי ךרועה וצרה הבש תינומה

 ."ץולחה-ןרק.. תבוטל "חרפ םוי., םג ךרענ עובש ותואב .ץראה

 תא הארקו ,תצרמנ הלועפב הליחתה "יחרזמה ץולחה ןרק, םג

 .הרותל הילעה תעשב הבידנ דיב םורתל תסנכה-יתבב םיללפתמה

 םיסרוק ןוגרא לע "ץולחה, לש העדוה המסרופ רחא ןוילגב

 .תולמעתה ירועש ןכו .תינידמ הלכלכו םידוהיה תודלות .תירבעל

 םייח שידקמ .1925 ראורבפמ "גנוטייצ רעמַאדאר,  ןוילגב

 םויב .ןפשנירג לאומש .םיצולחה ישארמ דחאל תשגרנ המישר ןמכייט

 :ותומל ינשה הנשה

 םיצולחה תחפשמ ,ונתחפשמב רוכבה היה ןפשנירג לאומש,

 .וירחא ונכשמנ ונלוכ .יבבל ךויח לעב רחרחש רוחב .17--18 ינב

 .הדשל וגתוא איצומ היה .עבטה קיחב תויחל ונתוא דמיל אוה



 .עובק ןמזב רומגל ונילעש תמייוסמ הסכמ עבוקו ,העירזלו שירחל

 -הולה שמשה תחת םויה לכ ונדמעשכ ונינפ תא וסיכ העיז יפטנ

 התארנ ןיידע המחה תעיקש םע םלוא .םיפייע ונערכ ףוסבלו ,תט

 ןפשנירג הז היה -- רדעמה לע הפופכ ,דבלב תחא תומד קפואב

 .דימתמהו ןשקעה

 "דנוב,מ םירבחה וילא ולפטנ תחא אלו ,בהלנ ינויצ היה

 רבח תויהל ,יראטילורפ אצוממ ,ותומכ םדאל האנ אלש ,תונעטב

 ןנובתה ,1905-ב גרואכ דבוע ,זדולב ותויהב ."תינגרוב תורדתסה,

 תורטמל םצרמ םישידקמה םיידוהיה םילעופה ינומה לש םבצמב

 ויתונויער תא הווט אוה ,הגיראה תנוכמ דיל ,זא רבכ תורז

 .וניתובא ץראב םישדח םייח לע ויתומולחו

 לש יגארטהו ימואתפה ותומ םלוא ,הילעל ןנוכתה ןפשנירג

 דחא תעשב .וב הנגיק תואיר תלחמ .המולהמכ וילע דרי ויבא

 לע ןפשנירג לאומש תא ונאצמ ,גג תיילעב ולצא ונירוקיבמ

 .םירוויחה וינפ ריאה הרונמה לש שולקה רואהו .יווד תטימ

 ונדמע ,םייח תוודח יאלמ ,ונאו ,ינועב תמ חורב רישעה ןפשנירג

 ."ןולדחהו תוומה חכונ םימליא

 ונתאמ קלתסה יכ ,ןייוצ הב ,הרכזא-תפיסא ול ךרע "ץולחה, דעו

 -- עבטל הבהאהו םעל הבהאה תא למיסש ,ריעב םיצולחה יבוטמ דחא

 ."הרקיה ונצרא תמדא לע םיישפח הדובע ייחל

 ןיבו ."ץולחה., ןוגרא שלחנ םיצולחה בור לש ץראל םתיילע םע
 ידיל הרבע המזיה .הגופה ןיעכ הררתשנ תישימחל תיעיברה הילעה

 םודארב ןיינע תולגל וליחתהש ,"ץולחה, לש םייזכרמה תודסומה

 םיבר וכשמנ ונריעל .יצולח רעונל רוקמכ ןהו הרשכה םוקמכ ןה

 19157ב דוע העיגה הנושארה הצובקה .רפסה ירעמ יצולחה רעונהמ

 -כוהו ןמקסירב ,ןיגוב ודמע השארבו ,קסנימ דילש בוקירטפ הרייעהמ
 ןילוו תוביבסמ 1917-ב האב הינשה הצובקה .ץראב םיליעפ ויהש .,ןמ

 וז הצובק .הילעל םתרשכהב םינוש תשורח יתבב ודבעו ,היסלופו

 תנשב ,םודארב דסונ םתיילע ירחא .םירבח המכו םיעבראכ התנמ

 ,דחואמה ץוביקה לש ודוסימ ,"ללוסה, םשב הרשכה ץוביק .7

 תורדתסהה ר"וי ןגס לש תשורחה תיבב ותרשכה םוקמ תא עבקש

 םג םשו .םודאר דיל הינילמז רברפב ,גרבנטור השמ רמ ,תינויצה

 םהו ,ץראל ץוביקה ירבח ולע הנש רובעכ .םהירוגמ םוקמ עבקנ

 .םינוש םיקשמב םויכ םירזופמ

 "םיוו השולט. ץוביק

 םשב ץוביקה היה .םודארב | הרשכהה | יצוביקב קוד
 תא ךכ רחא הנישש ,(הנליוו ,ןילוו .השראו) "םי'וו השולש, 8

 םודארל ואב 1929 תנשב ."ריעצה רמושה,, לש ודוסימ ,"לילגה,,ל ומש
 הנקב "הרשכה ץוביקל תודוסיה תא וחינהש ,הצובקה ימזוימ שיא 4

 ,םוקמב תינויצה תורדתסהה תרזעו םדקומ ןונכתל תודות .לודג הדימ
 יתבב ודבע ץוביקה ירבח .םירבח 400"כ הנמש דע ץוביקה בחרתה
 תשורחה"תיבב היה םירוגמה םוקמ .תואקסרובל רקיעב ,םינוש תשורח
 -בשומ ןינבל ורבע ךכ רחא .הינילמז רברפב ,"הלליבז, הריבל

 :םירבחהמ בכרומ היה ץוביקב לפיטש דעוה .יילריפל ךרדב םינקזה
 ר"ד דעול ופרטצה ךכ רחא .רניוטטש לארשיו טייח לדנמ ,ןמקב השמ

 הזה ץוביקה לש ירקיעה ןיערגה ."וציו,מ זרלימח לחרו ןיול הגלוא
 .ןוילעה לילגב ,"רימע,, ץוביקב בשייתה

 זכרממ בתכמ םיאצומ ונא םודארב ינויצה דעוה ר"וי לש ונובזעב

 : השראוב "ץולחה,,

 םכריעב ץובקה בצמש ןויכמ ,םודאר ,לקנרפ לאיחי רמ 'בכל,

 רוזעל ידכ ץובקה ןעמל דעו םכריעב ןגראל ונטלחה ,בוט אל אוה

 םגו ףרוחה ימיל הקסהו לכוא יכרצ ןיכה ןעמל תואולהב םהל

 העפשה לעב שיא לאכ וילא ונא םינופ ןכל .םרובע הדובע גישהל

 הלודג תוירחא יכ ,ץובקה ןעמל דעו ןגראל לדתשיש ,תלוכיו

 דלו וניריעצ תא חינזהל תושרה ונל ןיא .הז ןינעב ונילע תלטומ

 ינינעב קר היהת דעוה תלועפש טרפב ,םתרזעל אובלמ טמתשה

 -ראתישכ .תואולהה קוליס תא חיטבנ יכו ,הכימת ינינעב אלו קשמ

 ."ידימת רשקב ונתא דומעל והשקבנ דעוה ןג

 .השראוב "ץולחה, זכרמ לש הינפהמ האצותכ םקוה דעוהש ,הארנ

 -חלמ יתש ןיבש הפוקתב םודארב ויהש הרשכהה יצוביק דבלמ

 הנגראתנ ,ריעל ץוחמש םיצולחמ רקיעב םיבכרומ ויהש ,םלועה תומ

 הבשו ,םודארב "ץולחה, ידיילע הינש הרשכה תווח 1925 תנשב

 ישנא םע דחי תולעל וקיפסה אלש םודאר ינב םתרשכה תא ולביק

 ,םיובנריב תחפשמ תמדא לע הדסונ תאזה הווחה .תישילשה הילעה

 באז ,ךירדמכ רגיצנד יבצ ודמע השארבו ,הקצינ'זוק בוחר הצקב

 ,םירחאו הננ'זור היח ,הקציטישפ ,ןייטשדלוג .,ןמטוג םיחאה .,ןמרוק

 'גנוטייצ רעמָאדאר,ב .תיעיברה הילעה לגב דחי הנש רובעכ ולעש

 םיובנירג קחצי לש ורוקיב לע המישר המסרופ ,1925 יאמ שדוחמ

 "המ עטק הנהו .ול הכרענש םינפה תלבק לעו הרשכהה תווחב

 ....המישר

 נכרע םיובגירג לש ואוב דובכל הנושארה םינפה תלבק תא,

 רקובב תבשב .םהלש הווחל חרואה תא ונימזה רשא ,םיצולחה

 טשוקמ דובכ רעש םקוה .םע ןומה אלמ הווחה ביבס חטשה לכ היה

 .רעשה לעמ וססונתה ןויצו ןילופ ילגדו ,רנרבו לצרה לש תונומתב

 "ץולחה, דעו כ"בו ץשלו לקנרפ ה"ה תיולב חרואה עיגהשכ

 דריב רגיצנד יבצ ."הוקתה, ילילצו "דדיה, תואירק ועמשנ

 ידיחיה אוה םיובנירג יכ ,ןייצו םודאר יצולח םשב חרואה תא

 לודגה םלעפ תא ךירעהל עדויה תינויצה תורדתסהה יגיהנמ ןיבמ

 ןינב ןעמל תיצולחה העונתה לש ברה הכרע תאו םיצולחה לש

 יתלב הילעבש הנכסה לע דמע ותבושתב םיובנירג רמ .ץראה

 הברה םהב שיש תיעיברה הילעה ילג תורמל יכ ,רמאו תרדוסמ

 יאנתב ץראה תא הנובה תיצולחה הילעה םרז שלחנ אל ירה ,ףצק

 הנפ חרואה .תפסונ הטילקל עקרקה תא הרישכמהו םישק םייח

 דורפ הדובעל רובעלצ העונתה תורושב בצייתהל ,רעונל האירקב

 ."תיביטקוד

 שדוחמ "גנוטייצ רעמַאדאר,ב רפוסמ תישילשה הילעה יצולח לע

 : 1925 סראמ

 דמושחמ רקיעב םיבכרומ רפכב םידבועה םיאמודאר םיצולח.

 דודגה ישאר :ידידלע וברדוחש ,1918 תנשב ולעש תורמושהו םיר

-- 152 - 



 ,(ראודח לש יללכה לחנמה ,םחנמ ןב םייח םויכ) גיוצנזור םייח

 .הלאה םירמושה .םולבנזוןר יבצו ןודנולב אצמנה ידרו יבצ ד"וע

 ובשייתה ,"105. תצובק לש ןיערגה תא וויהו 50-ל הלע םרפסמש

 היסנמיגב םדומיל ךישמה םהמ קלחו ,לאומש ןגבו 'א הינגדב

 -מעב םירמושה ובצייתה ופיבו םילשוריב תוערואמב ."הילצרה.

 ןגב .שוכרהו םייחה לע הנגהב ליעפ קלח וחקלו .הנגהה תוד

 לאיחי ,םיובכוה קענאב ,גיוצנזור םייח ,רתיה ןיב ,םיאצמנ לאומש

 ,יבהז) ברפדלוג ,(בקעי"ןב וישכע) ןמלגופ עקבאטו יקבסויבמלוג

 תירבעל הרומ היהש ימ ,ןמסיו קחצי אצמנ רורח"ןיעב .(רגינגב

 ,ןמסיו הנח ותוחא םשל העיגה התעו ,תיצולחה הווחה ךינחו

 ."םודארב "רמושה, | תגהנה שארב הדמעש

 םלואב "ץולחה.. ידיזלע ךרענש טרצנוק לע רפוסמ רחא ןוילגב

 םיצולחה ייחמ הגצהב ."ץולחה ןרק,, תבוטל הכאלמה ילעב ןודעומ

 ידמעש םיצולחהמ תויבבלב דרפנ להקה .הננשזור היח הנייטצה ץראב

 -ירסח םיצולחל הילעה ןרק תבוטל ףשנ ךרענ ןכ .ץראל בורקב תולעל

 .םיעצמא

 רפסמ םודארמ םילוע לש רתויב הלודגה הצובקה לש התיילע לע
 ןמרוק הכאלמה ילעב ויה םילועה ןיב .1925 לירפאמ ןותעה ןוילג

 ףיצרב .רדנליב תינויצה הירפסה לש ןרפסהו םהיתוחפשמ םע ןהכו

 הרזע ולביק םיפלעתמ המכו ,םיוולמה לש בר קחוד היה תבכרה

 .הנושאר

 "ץולחה, םעטמ הכרענש הדירפ תביסמ רואיתב ןותעה ביחרמ ןכ

 הביסמל .הקציטישפ הנשושו הננשזור היח "תוביבחה תוצולחה,, דובכל

 ןויערה לע ומואנב דמעש ,ץפח רמ ,ילארשי ץראה דרשמה כ"ב עיגה

 ."םורטשרבליזו רגיצנד ,סיפשא םג ומאנ .יצולחה

 :איה "הבהא תחפשמ. הצובקה תרטמ א!

 (הנומוק) תפתושמ םיצולח תצובק לש תינכת
 "הבהא תחפשמ. םשב

 תנשב ,לג .פ רבחה ידיזלע הדבועש ל"נה תינכתה
 םודארב הנושארה תיצולחה הווחה דוסיי ברע 9

 לע תפלאמ הדועת איה .הקלחב קר הרמתשנ רשאו

 -רפמ ונא .אוהה ןמזב םודארב ינויצה רעונב חורדיכלה

 .הנושלכ ,יוניש אלל התוא םימס

 הרטמה

 םייחח תא סורהל

 "צרא םישדח םייח םמוקמב תונבלו .םינפבמו ץוחבמ םייתולגה

 = .םיפתושמ תודוסי לע םיילארשי
 ,תודמועו תועובק תוינכות םושב הריכמ הניא "הבהא תחפשמ.

 תימינפ הטלחחו הרכהב תואיצמה ייח דותמ הייח תא הנוב אלא

 ליבשב אל ."תילכת. םושל םיגאוד םניא "הבהא תחפשמ.. ירבח

 .םמע דיתעו תלעותל אלא .םתצובק ליבשב אלו םמצע

 תא בהוא ומצעלשמ רתוי ורבחל גאוד "הבהא תחפשמ.. רבח לכ

 .ורבחמ רתוי דבועו ומצע תאמ רתוי ורבח

 .לכל ךייש "הבהא תחפשמ. רבח לש ינחורהו ירמחה שוכרה לכ

 0 .הצובקה

 ,תדלומל חבהא .הבהא תודוסי לע הייח תא הנוב "הבהא תחפשמ,

 - םייחל יבויח סחי לע טרפב הירבחלו ללכב םישנאל ,עבטל

 -- הדובע לעו ,םירבדה ןוקית םשל אלא תרוקב םשל רקבל אל

 .הדובעב רשואה תא אוצמלו הריצי םשל דובעל

 רבליהומ לאומש 'ר ש"ע הרשכה קץוביוןכ / ץנירג לארשי

 יריעצ, ירבח םג ונתנ ןילופב יחרזמה ץולחה לש ונוגרא ם

 ףסואו ןומימב דוחיב ,הלועפל די | םודארב "יח

 י"ע תושרדמו תויסנכייתבבו ,טרס ימי לש תויבגמ ידיילע םיפסכ

 לע .תורחא תויונמדזהבו םירופב .םירופכה םוי ברעב תורעק תדמעה

 "תיב וליפא םודארב היה אל "לארשי תדוגא, לש התודגנתה ףא

 םיפסכ ףוסאל םיריעצה ועיגה אל וילאש םידיסח ?ש דחא הליפת

 .וז הרטמל

 תמקהל -- ,הזמ לודג רבדל ורתח תימוקמה העונתב םירבחה ךא

 ךכל תואצוהה לכש ועדיש יפ-לע"ףא ,הפוג םודארב הרשכה ץוביק

 ,זכרמה ידיילע ךכב רזעיהל ולכויש ילבמ ,םוקמה ירבחמ ושרדיי

 וןשגינ םה ב"צרת תנשב .השראוב םייתגלפמניב םיבושיח תמחמ

 ןמיינ ךורב ח"חה ודמע הלועפה שארב ,וז םתטלחה לעופל איצוהל
 ןיב זא רבכ וטלבתהש םידוגינה ףא לע .ןמכוה םייחו ץנירג לארשי

 ןיינעל ירה ,.תיתעונתה הלועפה םוחתב "יחרזמ יריעצ,ל "יחרזמה,

 ופתיש לכהו הווש לכה תעד התיה ריעב הרשכה"ץוביק תמקהו ןוגראה

 חמרהל דבכנ ןיינע השעמב וארו ליאוה .שממ תובהלתה ךותמ הלועפ

 דעו ירבח ןיבמ .לארשי ץראל תיתדה הילעה תרבגהו העונתה ןרק

 בקעצעי ,לקניפרוג רמתיא ,אוואס דוד :לועפל וברה םוקמב יחרזמה

 .רנפמלק היבוטו ןמטכיר לכימ ,יקסניטסוג הדוהי ,ןמניילק
 ץוביקה ירבחל רוסמל טלחוה .םתושרל םיאתמ םוקמ הליחת ןיאב

 "תוינונפ.ה .קניר 'חרב | "יחרזמ,ה | םלוא תא | םינושארה

 "עח תכשל ריכזמ .לארשיב תעכ) רטסיימלוש םוחנ :ייה תונושארה

 ,(לארשיב איה םג) שריק היח הרבחהו ןנח 'חה .(םידיסח רפכב הדוב

 .םודארב ובכוע .השראוב זכרמל ץליק דידלע הרשכה ץוביקמ םכרדבש

 קפתסהל היה רשפא"יא בושו .םירבח דוע ופסונו םיבר םימי ואצי אל

 הדלז לצא רתוי המיאתמ הריד האצמנ םנמאו .תמייקה "הריד,ב

 בוחר .ריעב עדונ םיצע רחוס -- ןמדירפ ןרהא 'ר לש ותב ,ןמדירפ

 41 הינסי'ז
 תביטחב .חרק בוציחב ויה ץוביקה ירבח לש תונושארה תודובע

 םירדוח וליחתה רהמ שיח לבא .תורחא "תורוחש,.. תודובעו םיצע

 וקסעוה ןכ .תואקסרובה ילעפמל דוחיבו תימוקמה הישעתל

 בצמה .הבלחל ימוקמה תשורחה-תיבב .תורבחה דוחיבו .םירבחה

 שגרוה הרהמ דע ."הרוחש.. הדובעל חלשנ אל רבח ףאש .ךכ ידיל עיגה

 ידיילע תימשר רכוה ףא םייתניבש .ץוביקב תודבוע םידיב רסוח

 ."רבילהומ ץוביק. ול ארוק םשו .השראוב י"אה דרשמה

 תוארוהל םאתהב .םיפסונ םירבח ושרד השראול תודימתמ תואירק

 לש םירוטיפל םורגל אלש ללכה לע ונרמש .השראוב זכרמהמ ולבקתנש

 יצובק ןוגראל ןושאר היהש .ריעצה רמושה לש הרשכה ץוביק ירבח

 ובצמו תימוקמה תינויצה תורדתסהה דעו לש וחוקיפב דמעו ריעב

 םחל הדמע יתדה ץוביקה ירבח לש םתוצירח .דאמ השק היה ילכלכה

 םיליגר ויה אלש .םיידוהיה הישעתה"ילעב לש םתשירד התעמ הרבגש

 דצמ .ןכש לכו :םידוחי םילעופ .דצמ .הדובעל הזכ סחיל ןכל םדוק
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 םתסנכהל הליחת וששחש ,וללה אקודש רמול ןתינ .םייתד םירוחב

 םהל איצמהל םישרודה ןמ וישכע ויה ,יתדה ץוביקמ םירבח לש

 תורשע .םיינלופה םהילעופ יפלכ םהב םיאגתמ ויה ףאו ,םיפסונ םידבוע

 בצמש ,םירחא םייתד םיצוביקמו ץראה יווצק לכמ תורבחו םירבח

 ודכלתהו ואב םודארב "רבש,, שי יכ ועמשש ,השק היה םהב הדובעה
 ג"צרת ןסינ 'במ זכרמה לש בתכמבו לדג עצהה םלוא .ץוביקל ביבסמ

 גחה ברע ,העש יפל ונל ןיא םיפסונ םירבח, : רמאנ םירוטה בתוכל

 םירבחה ירוטיפל םורגל אלש פיצנירפה לע ורמשת ,םיצפוק הברה ןיא

 ."ריעצה רמושה לש

 םיקפדתמה תא ליכהלמ רצ השענ בוש ץוביקה בשי הבש הרידה

 הריד םמצעל ורכש ,יפסכה ובצמב לחש ברה רופישה םעו ,ויתותלד

 הרבגוה ןאכ .25 הנ'צלמ בוחרב לודג שרגמו םילודג םירדח 4 תב

 רזעיהל םיכירצ ץוביקה ירבח ויה ןכ ינפל םא .תוברתה תלועפ הברהב

 הרידב :חוור ךותמ םתרות םייקל ולכי התעמ ירה ,יחרזמה לש דרשמב

 גנוע, תוביסמ וכרע םוקמב .םיימצע תוחוכבו םמצע לש תחוורמה

 .דומלתלו ך"נת ,תירבעל םירועש ונגרואו .עובשב עובש "תבש

 ילעב םיבר ואב ,הרבחו רבח 50 לע התלעש הרובחה לודיג םע

 ירבעה ןוירנמיסח תורמוג םללכבו ,ההובג ףאו תינוכית הלכשה
 -קור) תואטיסרבינוא תורמוג ףאו םירבע םיינוכית רפסדיתב ,הנליוב
 ,קסניפ דילש ינראסמ רסימוק םירמ ,תחא הנייטצה תורבחה ןיב .(תוח

 האנ .הרימת הרוחב .הנליוב ונרשט ר'ד לש ןוירנימסה תרמוג
 -- חאצרהל םגו ימוימוי רובידל םג ושמתשהש תוטעמה ןמ .תרשכומו

 .האל בוטסוגואמ תחקורדהדימלת םג התיה תירבע תעדוי .תירבעב

 ץוביקב וכרענ ןכ .ך"נתלו תירבעל םירועש וכרענ םירמ לש התכרדהב

 רמושהב ,תורחא תוינויצ תוגלפמ םע ףותישב םינויסופמיסו תוחיש

 םע קודה רשקב דמעש ,השראוב "יחרזמה ץולחה,, זכרמ .ר"תיבו ריעצה
 ,ןילופב םינושה םיצוביקה ןיב דבוכמה ודמעמ תא ךירעהו ףינסה

 -רתה הלועפה הרבגוה םתרזעבש םייזכרמ םירבח םעפב םעפכ חלש

 יקסבוקצרוקס המלש 'חה שארב םוקמ לטנ הלא ןיב .תינוגרא"תיתוב
 בקעי היה םהבש ריעצה .םינוש םיליג ינבמ היה ץוביקב םירבחה .ד"יה

 ןילבול דילש בורטסואמ אבש (ץנירג לארשי לש ודודיןב) ץנירג

 20 ינבמ םג ויה לבא .16 ןב זא אוהו ,ותוצירחב הבהאל בל הנקו
 .הזמ הלעמל םגו המכו

 םייזכרמ תומוקמ וספתש םיבר םירבח ונמנ ץוביקה יאצוי םע |

 ןויצ יצולח

 ,י"אב "יחרזמה לעופה,ב םג ךכ רחאו "יחרזמה ץולחה יריעצ,, תעונתב

 .(םירחאו לדור .ש) ץראב "יתדה דבועה,  ידסיממ םללכבו

 תא יאמצע ןפואב להנל ודיב חינה ץובקה לש ולודיגש יפדלע"ףא

 םתרזע לע ףינסב םירבחה ורתיו אל ,תיתוברתהו תינוגראה ותלועפ

 וניטצה הלאה םירבחה ןיב .ןתבחרהבו תולועפה ןוגראב םפותישו
 םהרבא ,(ץראב םהינש) ןמטכיר לבייל ,ץנירג עשוהי :דחוימב

 -נשריה לבייל רבחה םלוכ לעו ,"יתדה רמושה,, דקפמ ,ד"יה גרבדלוו

 םירחא ליעפהו ץוביקה ןעמל םימיכ תוליל השעש ,(דיגמ לבייל) ןרוה
 | | .ותרזעל

 םירבחה תא הדכיל ןמזה ךשמב התשענש ןוגראהו תוברתה תלועפ
 -בגהו לפש לש םימיב ץוביקל ול דמע רבדה .שבוגמ רוביצל תורבחהו

 רפסה, ימי הלא ויה .םיטקיפיטרסה תקולחב םוצמיצו הילעב תול

 םיטקיפיטרסה .תיצאנה היחה תילע ימי הלא ויה .רוחשה -- "ןבלה

 ןילופב ידוהיה בושייה ינפ לעו ,הינמרג ידוהי ליבשב רקיעב ולצונ
 .הלפאו ךשוח לש לודג בע רשקתנ

 תינויצה הדובעה לש ךרעה דחוימב שגרוה הלא םישק םימיב

 תונלבסב וכיח אלא ,ורזפתה אל םירבחה .ץוביקב התשענש תיכוניחהו
 ךרדב וא טקיפיטרס ידידלע תיקוח ךרדב םא ,ץראל םתיילע רותל

 //ב הילע,ב "תיקוח-יתלב,

 "תישארב,, ץוביק

 : םיארוק ונא ,1939 לירפא ."אנובירט.. ןותעב

 הרות, תעונת םעטמ ,"תישארב, םשב שדח ץוביק לש ותחיתפ

 "נריב תימלוש ץוביקה םשב הרבד תא האשנ - ב
 .אטאלפ המלש ץוביקה םשב רביד ןכ .םיחרואה תא הכריבש ,םיוב
 -- יחרזמה םשב ,גרברבליז הנוי -- הליהקה ר"וי ךריב הליהקה םשב
 -סינויזיברה םשב ,רקוצ .ש -- םייללכה םיינויצה םשב .ןמטכיר לאכימ
 דאדאר,, ןותעה םשבו גרבדלוג .א --ריעצה רמושה םשב .ץשל -- םיט
 םשב השראומ יקסניזדר רמ םאנ ןכ .ץרה .מ -- "ןבעל רעצלעק רעמ
 .הדובעו הרות תעונת זכרמ

0 

 ,.הארנכ) "תיזחב, םשב ץוביק םג םודארב היה םייק ןמזה ותואב
 הזה ץוביקב .ןילופ תוצק לכמ םיצולח 100"כ ובו (ריעצה רמושה לש
 .הינמרג יטילפמ םיצולח םג וטלקנ

 םינוטאר רוד

 (ד'צות - ביל ם*"לבטקשעומ ימטלפ

 תיבב םלתשה .לקנרפ לארשי 'ר לש ודימלת ,םודארב דלו
 רפסה יתבב תד הרומ ,השראוב ןייטשקיד 'פורפ לש 4

 44 ךשמב .תינלופב ןכ רחאו תיסורב םדוק ,םיינוכיתה םייתלשממה

 -ילעארזיא,בו "הריפצה,ב ,םודארב הליהקה ייחַמ תובתכ םסריפ חנש

 תאצוהב .םירחאו יקסנַאמיש ,הקצינפונוק יבתכמ חברה םגרית ,"אט
 םידוהיה,, גנילרזייק לש ורפסל ירבעה ומוגרת רואל אצי "הריפצה,

 ."סובמולוק ירזועכ

 ןויערל ףיטה ,תינויצ הלועפב קסע תימשרה ותדמע ףא . לע . -
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 .םייתוברתו םיינרות םיאשונב תושרד עימשה ,.םירגובו רעונל היחתה

 .הליהקה ילודג לש םירואית לש הרוש םסריפ ימוקמה ידוהיה ןותעב

 .םודארב הרובקל אבוה ,הנש 62 ןב אוהו השראוב רטפנ

 .(ד"צרת באב 'ה ,טנייה,,)

 םינקיהומה דחא קלתסה טילבטקשומ יטלפ 'פורפ לש ותריטפ םע

 לצא שכרש תעדו הרות גופס .הלכשהו הרות רוד לש םינורחאה

 "תיבב וידומיל ךישמה .םירחאו ןייטשנרוב רב יכדרמ ,לקנרפ לארשי

 דע םירחא תודסומבו השראוב ןייטשקיד לאומס לש ילאירה רפסה
 "ממה םיינוכיתה רפסה"יתבב תדיידומלל רוספורפ לש הגרדל עיגהש

 3 .םייתלש



 ושכרש הלא לכ לש םתדהאל הכזו הארוהב ךישמה םינש 44 ךשמב

 לארשי ץראל םתבהא תאו תימואלה םתרכה תא תורוד ינש ךשמב ולצא

 תירבע תורפס ינינעב תויונפה ויתועשב קסע חור שיאכ .התיחתו

 תא ריאה "אטילעארזיא,ו "הריפצה, לש עובק טדנופסרוקכו .תיללכו

 -ופיסמ וימוגרת ןויצל םייואר .םהינווג לכ לע םודארב םידוהיה ייח

 םידוהיה,, גנילרזייק לש ורפס ןכו יקסנמישו הקש'זוא אזילע לש םהיר

 ."סובמולוק ירזועב

 .תמייוסמ תוינש הרכינ ןאכ .תירוביצה ותלועפ -- דחוימ קרפ

 ןויערה תצפהל לעפו תינויצה העונתה יכרעל רוסמ היהש העש יכ

 ןעמל הלועפב רוזעלמ ודי ךשמ אל .רוביצה לש םיבחר םיגוחב ינויצה

 .םיימואלה םיגוחהמ הקוחר הרבח ,"אטאיוושוא,

 ותאירקל טילבטקשומ 'פורפ הנענ ןושארה ינויצה סרגנוקה ןמל

 תינויצה העונתה לש תוימדקה תורושב םינש 37 ךשמב דמעו ,לצרה לש

 לעפמ היה אל .םייסורה תונוטלשה ידידלע ודמעמ ןוכיסמ םג עתרנ אלו

 .הרבסהה בלשב רקיעב .ליעפ קלח וב חקל אל טילבטקשומש ינויצ

 לע תויפרגונומו תוסמ בתכו ,םייללכו םיימואל םיאשונב היה הצרמ

 לע ויתואצרהב ןיינע היה דוחיב .םישיא רכזלו םייפוסוליפ םיאשונ

 .המואה ייחב םידעומו םיגח לע ןכו ןירותסמהו תודיסחה

 לעמ הרטמה תא דימעה דימתו םולש ףדור ועבט םצעמ היה

 .םימרזהו םיגוחה לכ לע בוהא אוה היה ןכ לע .םייתגלפמ םיסרטניאל

 תא המגודכ תולעהל בהא ,וידידיו וירבחל רוסמ ,וירוהל ןמאנ ןב

 .ורכזל יחצנ דובכ .וירבחו וידידי

 "ןבעל רעצלעקירעמַאדאר,ב לקנרפ לאיחי

 יקצשוב ץרפ ףסוי
 סנרפתה .המכחבו הרותב תועידי שודגו אלמ ,ןירבוקמ ונריעל א

 ויריש .תורפסב םג קסע יאנפה תועשב .םיכעכ -

 .הקירמאבו ןילופב םינותעב רוע ואר שידייו תירבעב וירמאמו

 ףיטמכו ,תינויצה ותונקסעב ןייטצה םודארב וייח תונש 30 ךשמב

 תונורשכ לעב .עונצ ,רשי םדאכ להקה לע דואמ בבחתהו ,ינרות

 הלעמל ליגב רטפנ .ל"קהקה לש בהזה רפסב םשרנ .תובר ויתועידיו

 .1938"ב ,70דמ

 (1958 "םלועה,,)

 (פ"ית-א"כית ם!מאיד יכדרמ םולש

 דמל 20"ה ותנש דע .בהלנ ינויצ ףיטמו ןויצ בבוח .םודארב דלו

 .תימואלה העונתלו הלכשהל ברקתה | :ותואיקבב רט

 ףיטמ היה םידעומו תותבשב .תינויצה העונתב הבר תוליעפב ףתתשה

 הדנגוא ימיב .תובהלתה בורב םישרדמה יתבבו תויסנכה יתבב ןויצל

 .זוחמבו ריעב ל"קהקה השרומ םינש ךשמב .ןויציינויצ שארב דמע

 (1920 ,"הריפצה,,)

 רקוצ (ףלודא) קחצי םהרבא
 -תיב ידימלתמ .קיטישפ דילי .עדונ ליכשמו םירפס רכו

 ןושאר .ריעבש הלכשה יציברממ .השראוב םינברל -ו

 .ןושארה סרגנוקה ימיב הדסונ זאמ םודארב תינויצה הדוגאה יאישנל

 לארשי ד"ועה לש דוחיבו ,ינויצה זכרמה לש וחוכ אבו ודוס שיא היה

 לאכימ ר"ד ,וינבל ינויצ ךוניח ןתנ .ינויצה לילגה השרומ ,יקסבונישי

 רקוצ עשוהיו רקוצ סכמ םינשה יאפורו ,שילאקב אפור היהש רקוצ

 .השראוב רבקנו .1915 תנשב הבוט הבישב רטפנ .'ודולב

 .("הריפצה,,)

 093-879 ץשעל לארי

 םיגויצה םינקסעהו םיליכשמהמ .קציבוזאמ בורטסואב דלו

 ורחס ףא לע .הנובתו תונורשכ ךורב ,םודאר לש 4

 תונידמ לכל אצייו רצייש םיפופכ םיטיהרב ךכ רחאו .תורעיב לודגה

 דרא תודיעוב .תופיסאב ףתתשה ,תינויצה העונתב ליעפ היה ,םלועה

 טלש .ןילופ ינויצ תורדתסה לש יזכרמה דעול 1919-ב רחבנו ,תויצ

 | .בתכבו רובידב תירבעה הפשב

 (1935 "טנייה,)

 .םודארב ופסינ תואושנ תונב יתשו השא -- ותחפשמ .47 ןב רטפנ

 םטאווכ יבצ

 ללגבש רחסמ תיב לעב .םודאר דילי .םיינויצה םינקסעה ינושאר

 .לדלדתנו חנזוה תירוביצה -

 הרומ שמיש .(ל"ז לקנרפ לארשי 'ר לש וידימלתמ) הלכשה לעב

 .םייתלשממ רפס"יתבב תד

 ,בהלנ גזמב ןייטצה .1920-ב קסנימב תינויצה היסנכה ריצל רחבנ

 .םודארב הרובקל אבוה .םינש 45 ןב הפוטח התימ תמו

 הבלס םהרבא ד"וע

 םייס .היסנמיגבו שרדמה תיבב ךנחתנ .םודארב תידיסח החפשמ

 היה .תיצולחה"תינויצה העונתל ברקתה .השראו ...ה3ב

 -סעה םישנהמ ,הבלס הלתמ .ומא .וריעב "ריעצה רמושה.  ןק שאר

 דועו ,הבר תורסמתהב תוינע תודלוי תדוגאו םידסח תולימגב תוינק
 ,ןבה ךלה הכרדב .הקדצו דסח תורטמל ןרק ןובזעל הריאשה הייחב

 .רתוי ימואל ןוויכב יכ םא

 הצרפ הנהו .ותועקתשה תארקל הלחנ שכרו ץראב רייס 1936ב
 .הליהקה לש הלהנהה ירבח ןיב .השראוב ותוא האצמש המחלמה
 דעסה זכרמ שארב דמע םשו ,ותדלוה ריע םודארל רבע

 יתשו ותשא ,אוה -- וצק עיגהש דע םיצאנ תונברק תבוטל לעפי

 .ותומב היה הנש 39 ןב .םיחצרמה ידיב ודבא ויתונב

 תינויצה תורדתסהל יזכרמה דעוה רבחו 'כ-ה סרגנוקל ריצ היה

 .ןילופב

 רלימ סחנפ

 לודגה תסנכה תיבב הלהקמה רבחכ 1910"ב רוביצה ייחב ליחת

 רחבנ ,קסגאירבב עקתשהו היסורל רבע 1914זב .םוהארב ה

 הנושארה םלועה תמחלמ רמג ירחא .ןויצ יריעצ םעטמ הליהקה דעול

 הדיעול ריצ רחבנו .ןויצ יריעצ תגלפמ תא שדחמ ןגריאו םודארל רזח

 הכרענש (גרבנגייווצ) יבצ"ןב לארשי םע דחי ןויצ יריעצ לש הנושארה

 תמחמ םלוא ותחפשמ םע דחי ץראל הלע 1925 תנשב .השראוב 1920זב

 םייתנש ךשמב .םודארל רוזחל 1927 תנשב היה ץלאנ תואיר תלחמ

 .ותעירכה הלחמה םלוא .הכאלמה ילעב ןוגראב ןויצ יריעצ םעטמ לעפ

 .1929 תנשב רטפנו
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 הנגהבו ןינבב

 הינועה הילעב םודאר ילוע

 :הינשה הילעב םודאר ישנא לע םיטרפ .4

 ולחנתה .הרש ותשאו ןיגריו קחצי םהרבא 'ר ולע 190778 תנשב

 דסחה תודוגאו ןילופ תוללוכב קסע אוה .םילשוריבש "השמ"ןורכז ב

 יעבצ .1912 תנשב ותחפשמ ינב םע הלע לורק םחנמ 'ר .הקדצהו

 ינב לכ םע הלע ןוסדיוד לאפר 'ר .הלחנ שכרו םיתב הנב ,ץראב שרתשה

 .ץראב שרתשהו םיקקפל תשורח"תיב דסיי ,1908 תנשב ותחפשמ

 -לתב תיב שכר .1910 תנשב ותחפשמ םע הלע ןייטשניבור לאומש

 תסנכה"תיב ןינבל דוסיה"יחינממ היהו תוירוביצ תודובעב דבע ,ביבא

 ילתפנ .וב ריקה לע ןקתומ ןורכזל חולו ,ןמשירפ בוחרב "לא תיב,

 רובעכ םודארל רזח ,האמה תלחתהב ץראל הלע ,סיפדמ ,רנב'ז יבצ

 הירכז ונב לא ץראל הלע ,םירפס ךרוכ .ביורטניו המלש .תודחא םינש

 (.רנב'ז ילתפנ לש ונתח)

 היה ,לאפר ויבא תיב יכ .(ןוזדוד) דודדןב םייח לארשי רפסמ

 ויה םישישקו םיריעצ .הסיסת אלמ תינויצה תוררועתהה תישאר ימיב

 .טהל בורב םיחכוותמו וב םיסנכתמ

 םג הארהו ,ןוזודוד לאפר םק ,.תישארבה ימי ,םהה םימיה םצעב

 החפשמ ,ותחפשמ תא לטנ .ינויצה דועיה תמשגהל תישממ ךרד ויחאל

 .ץראל הלע םילדהו םימצמוצמה ויעצמאבו ,הנטק אל

 םיישקמ עתרנ אל ,הפורצה תויצולחה יבלש לכ תא רבע אוה

 ונב םע דחי ,דבע ירויפיטנומ סדרפב .ןינבבו הדשב הדובע לכ דבעו

 תעיטנל תורוב תריפחב ,.לארשי הוקמ תלהנה םעטמ םייח לארשי

 רכשה .ביבא-לת הכאוב הנורש תינמרגה הנוכשה לומ עודיה סדרפה
 .הריפחב דבע .(קילטמ 17--18) םהה םימיה יבגל וליפא םועז היה

 לחוה ןמזה ותואב .םיסונמ םיברע םילעופב תורחתה ךות ,רדעמב

 ןבא תא חינהל הכז ןוזדוד .ןיינב תודובעל ורבע .ביבא"לתב ןיינבב
 חונמה ןיתא לש ותיב ."תיב תזוחא, תנוכשב ןושארה תיבל הניפה

 וניינבבש ינשה תיבה .יולה הדוהי בוחרב (ופיב סופדה תיב לעב)
 תיב -- ישילשה תיבהו לצרה בוחרב ,ברחב הנמלאה תיב היה ,דבע

 -- ולש ןיינבה תדובע םויסל .םעה דחא לצרה בוחר ןרקב סייו אביקע

 .הילצרה היסנמיגה ןיינבב דבע

 ד-רעה םע עגיימ םירבדו ןיד רחא :הלעב תדבכמו תפלאמ הדבוע

 םלוא .היסנמיגל הניפה ןבא תחנהל הגיגחה ףוס ףוס הכרענ ,םיב

 האנהל הנפתנ אל יכ ,םידוביכה ןחלושל שגינ אל ןוסדוד לאפר

 הריציה ...םינבל תרוש תחנהב ךישמהל וילע היהש םושמ .החמשלו

 .ויח תחמש התיה

 םיקקפל תשורחה תיב דסונ ,ץראל םה ףא ולע וינב רתיש רחאל

 .וימי תירחא דע דבע וב ,(הלוגב קסע וב עוצקמה)

 הרכה ךותמ הלע חונמה ויבאש ןייצמ ,דוד"ןב בקעי ינשה ונב

 דיקפה וידלי ךוניח תא .התונבלו ץראב תויחל הפיאשו הֶאלמ תינויצ

 .ותודליב תירבע עדי רבכ ויחא םג .לקנרפ לאיחי לש תונמאנה וידיב

 .1908 תנשב באה םע דחי הלע ןטקה ויחא

 לדוג ותוא ךשמ 1910"ב יכ ,ותיילע לע רפסמ ,ןתשוחנ ףסוי
 הדוגא ,"המידק, םשב הדוגא הדסונ זא .הליעפ תינויצ הדובעל ןמדלפ

 ןמלק ,(ינשוש) גייוצנזור השמ םללכבו ,תירבע ורביד הירבחש תיאשח

 הלענ םידקה אוה .םלוא ,ץראל דחי תולעל ונעבק .םירחאו דלפסורג

 -שמל עיגהשכו ,(סיטרכ ילב) הסידואל תבכרב אצי 1912 ץיקב .ידיחי

 אל .רוזחל וב וריצפהו טרופסאפ ונממ ושרד -- יאסידואה דעוה דר

 ץיבונסוס ךרד םעפהו -- תינש אצי ,ךרעב .הנש תיצחמ רובעכו ,שאונ

 ףסכ תצק רבצ הניוב .הניול עיגהו (טרופסאפ ילב בוש) ץיבולסימו

 .1913 תליחתב הצרא עיגהו .טסאירטל עסנ .העיסנה תכשמהל הדובעב

 ,וקלז םע םודארמ םינגרואמה םיצולחה ולע רבכ ןמזה ותואב

 הוולהש .קצנירפשב שגפ ופיב הינאמה דרישכ .שארב ןמפייזו דרובסייוו

 תא אצמו ,תובוחרל סנ'זילידב עסנו (תורוגא עברא) קילשיב ינש ול

 דבע ןושארה םויה תא .הליל תרימשל אצי אוהש העש ןל ורדחבו רקלז

 .בקעידראבב הדובעל רבע התיבשה תמחמ .עודיה רלימ ןסדרפה לצא

 דע רלימ"סקז תחפשמ לצא דבעו תובוחרל רזח התיבשה רמג םע

 .חנושארה םלועה תמחלמ ץורפל

 ראשייש רקלזמ שקיב .המחלמה ירחא בוכורוב תנוכש דוסיי םע

 תונפלו ,ותצובקל .הפיחל רוזחל זא רהימ אוה םלוא ,"הוחא., תצובקב

 .תומל יברע ידידלע רקדנ ,למרכה רהל ךרדב ,ברע

 הללס ,הינשה הילעה ימימ הנושארה תנגרואמה םיצולחה תצובק

 -לקיהב רעונל תפומו המגוד השמישו ,תואבה תוילעה ינפל ךרדה תא

 ותסב תאזה הצובקה התלע ,עודיכ .תימצעה התברקהו התזעהב .התוט

 .טחוש רזעילאו קצנירפש לש םרוקיב תעפשהב ,1

 הסנתה .הברה לבס אוהש | עודי ,דךובסייוו קחציל רשא

 ןייטצה .היבחרמב םיברע םידדוש םע תויושגנתהו תובר תואקתפרהב

 רבח היה .לאערזי קמעב םילועמה םירמושה דחא היהו ובל ץמואב

 .הב םינושארה םיקשמה דחא תא םיקהו הלופעב ,"רמושה,ב דמעומ

 שאר זחאנ וב םוקמב ותומ ירחא םיכישממ וינב ינשו ותנמלא

 .החפשמה

 וחלשנש םימולצה םודארב םירוכז .םורדב זחאנ ןמפייז השמ

 דרובסיו .ןמפייז םיעיפומ םהבש ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ץראהמ

 ודמע םתשולש .םיחודקאו םיבורב םינייוזמ ,יסקר'צ שובלב רקלזו

 םורדב -- ןמפייז ,קמעב -- דרובסיו .ותדמעב דחא לכ הרימשב

 לע דחא לכ ,בל תלחמב ותמ ןמפייזו דרובסיו .למרכה ירהב -- רקלזו

 .למעו קבאמ תונש 45 ירחא ,םתדובע וליחתה םהב תומוקמב ,ותרמשמ

 .לארשי תנידמ תמקהב תוארל הכז אלו ,למרכה רהל ךרדב לפנ רקלז

 דוד םע דחי ל"למ רפכב תואלקח ייחב ךישממ (זיוהיינ) הדוהי"ןב

 ייחב םינוש םיחטשב םילעופ הצובקה לש םירחא םירבח .ץיבקשורג

 יתלב תונויסנ ירחא ץראהמ ורגיה (השולש"םינש) םידחא .קשמה

 .הב תורעתהל םיחלצומ

 ינש דוע לע םיטרפ המכ ףיסונ ,הינשה הילעה רואית תמלשהל

 תצובק דוסייב ותופתתשה ירחאש ,ןתשוחנ ףסוי םללכבו םיצולח

 .תוריס ןינבל הנושארה הצובקה ןוגריא םזי ,בוכורוב תנוכשב "הוחא.

 דאר יאצוי תשיגפב רסמנש יפכ ,ץיבקשורג דוד לש ורופיס ירהו

 תיתד החפשממ יאצומ .ינויצ יתייה אל ,ץראל יתיילע ינפל,, :םוד

 ןוגרא םושב רבח יתייה אל םלועמו .הבישיבו תסנכה תיבב יתכנוחו
 רבכ ,1921-ב יתחפשמ רוקיבל ץראהמ םודארל יתאבשכ .יצולח ינויצ

 תוכזב יב הררועתנ תונויצה .תחתופמ תינויצ העונת הב יתאצמ

 םירחאו ןמצלה ,רגיצנד ,ץישפילכ הלאה םידמלמה ."רדח,.ב םידמלמה

 ,תירבעה הפשח תא ודמיל .לארשי ץראל שגרה תא םהידימלתב ורידחה
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 חוו תא יב ורידחה םג .םיידוהיה םיכרעלו הפשל הבהא ורידחחה
 .1914-ב יתילע .לארשי ץרא ןעמל םחליהל יתלחתה זאו ,םזיטוירטפה

 ןוזדודו לורק תחפשמ םע םיקודה םירשק ורשקנ ץראל יאוב םע

 תלחתהו הינשה הילעה תפוקתב ונריע ינב לכל זכרמ ויה םה .םודארמ
 .תישילשה הילעה

 תירקיעה הרטמהו םעטה תא יתשגרה ירבעה דודגל יתובדנתהב
 בקעי ,לורק ףסוי ,חונמה לורק םייח דודגב ויה יתא דחי .יתיילעל
 ונפתתשה אל .ןתשוחנו ןוזדוד ינב ינש ,(זיוהיינ) הדוהי"ןב ,לורק
 ןוגכ ,םיבושח םידיקפת ונאלימ ךכ רחא םלוא ,ץראה שוביכב םנמא
 .דועו תילאגילליתלב הרימש ,הנגה יכרצל תשומחתו קשנ תאצוה
 .ףפור היה םהיניב רשקהו ,םירזופמ ויה דודגב םודאר ישנא

 הרובד יתשא .םישק םיאנתב בקעי"ראבב הנשכ יתדבע הליחת
 1922 תנשב יתאבשכ .קחודה ייח םע הבהאב המילשה ,רקנב תיבמ
 יתשא הבכש ,רוכבה דליה םע ,(ל"למ רפכ) יח-ןיעל הנושארהםעפב
 רוגל ונרבע בר ןמז רובעכ .הברה ונל הרזעש ,לורק תחפשמ לצא
 ,חתופמ קשמו חונ תיב ונל שי ,ונלמע ירפמ םינהנ ונא םויכ .ףירצל
 .קופיס האלמ שפנהו

 הנחתכ שמיש םתיבש ,לורק תחפשמ לע םידחא םיטרפ ףוסבלו

 זא היה םתיב .ןושארה םרודיסו םודארמ םילועה תטילקב הנושאר

 דודיע עפש אוהו ,תינמרגה הבשומה תברקב ,השראו יתבב ,ופיב

 םגאו המדא תקלח .לורק תחפשמל התיה םודארב .םישדחה םילועל

 .םעוצקמב וכישמה ץראל םאובבו ויה םיעבצ ."לורק םגא, ארקנש

 םחנמ באה םהילא ףרטצה הנש רובעכו .1911-ב ולע לורק אבאו םייח

 ירחאו ירבעה דודגל ובדנתה לורק בקעיי ףסוי .תויחאהו םיחאה ראשו

 ,םייח םהיחא ליבשב םג עקרק ולביק .ליחיבאב ובשייתה םרורחיש

 םיאצמנ וינב ינשו .1934 תנשב ליחיבאב תמ םייח .םוקמב סדרפ עטנש

 .םויה דע קשמב

 ןיגריו תחפעמ
 םילועה ינושארמ הרש ותשאו ןיגריוו קחצי םהרבא ?

 -נסכלא ידיסחמ ,קודאו דימא .לארשי ץראב ובשיתהש םודארמ רך

 תנשב ותנקז תעלו היילעל ןנוכתה בר ןמז .תודימ"תיב לעב ,רד

 םיקהו םילשוריב ותשא םע בשיתהו ויקסע לכמ שרפ (1900) ס'"רת

 הרותב קסע .םהימי ףוס דע ויח וב השמ ןורכז תנוכשב האנ תיב הב

 ח'עדז"ערת תונשב םמלועל ורטפנ םה ןילופ ללוכב סנרפכ ליעפ היהו

 תפוקתל וויצ תיבה תא .םיתיזה רהב ורבקנו בוט םשבו הבוט הבישב
 .םנב תושרל רובעי ןכ רחאו רובצ יכרצל םינש 5

 ,רטסרפ יכדרמ םנתח ויה םודארב וראשנש םתחפשמ ינב ןיב

 יבבוחו םינקסע ,םירישע םירחוס .יבצ םייח םדכנו שירב בד םנב

 ידיסחמ .הידבכנו ריעה יבוטמ ,תיב לעב ,רטסרפ יכדרמ .תעדו הרות

 הרות"דומלת דסיימ .תיתדה םודאר ןעמל הברה לעפש קסמודאר

 תיללכה ידיינ אלד יסכנ תדוגאב הלהנה ירבחמ .םינוש תודסומב רבחו

 .תגלפומ הנקזל עיגה .םינש תורשע ךשמב

 רהב הרבקנו םילשוריב הרטפנ תישילשה ,ץראב ויתונבמ שולש

 .םיתיזה

 תירבעה הפשה תעידי הנק ,יתרוסמה רדחב וכוניח לביק שירב בד

 הליכשמ .םירמ ותשא .םייטרפ םירומו םידחוימ םידמלמ לצא הלכשהו

 לש ונתוח .ןהכה קחצי 'ר ידכנמ סאלב ןהכה לאיזע 'ר תב ,הנידעו

 בר .סקאוו רזעילא םייח ןואגה תדכנ הזייר רתסא ומאו .קצוקמ יברה

 תנשב הנטוקמ הלעשוהי 'ר ברה ונתוח םע רקיבש שילאקו בוקרטויפב

 ונב םילשוריבו .םיגורתא סדרפ .ןיטיח רפכ תמדא ונק ,י"אב 8

 יח. הבישיה תא ודסי .ןילופמ עיגהל ודמעש םילועל הנכהכ םיתב
 ."םלוע

 ונקחו .הלכשה תצפהל ולעפ םירמ ותשאו ,ןיגריו שירב בד
 שרדמה"תיבב ודמל םהינב .תפומל םתיבו יללכו יתד ךונח םהידליל
 .טרופקנרפב שריה לאפר ןושמש לש

 הרותב קוסעל םג ןמז אצמ ,לודג רחוס ותויה ףא לע ,שירב בד
 ,דסח תודסומו הרות ילעפמ שארב דמעו הקדצ ישעמ השע ,תודיסחו
 .יחרזמה תעונת ינוגראו תוימואלה תונרקה תלהנהב רבח

 שרוג 1938 תנשבו ,הינמרגבש ןדבסיוב רוגל רבע 1921 תנשב
 תמחלמ ץורפ ינפל .ןילופ יחרזא ,םידוהיה לכ םע דחי ןילופל םשמ
 ובשייתהו ןוה ילעב רותב ,י"אל ןיגריו תחפשמ התלע הינשה םלוע
 הרטפנ הנידמה םוק ינפל .םהירוהמ השוריב ראשנש ,תיבב םילשוריב
 רבע 1947 תנשב .םיתיזה רהב התרובקו םילשוריב ,םירמ ,השאה
 ונורא .םש רטפנ ו"טשת ולסכב 'חב .וינב לא קרוי"וינל ןיגריו שירב
 .הירדהנסב ותרובקו םילשוריל אבוה

 שפנילעב ,רובצ ןקסע לש האנ תומד ,רוביצ שיאו ןירוא-רב
 םודארב .תוירבה ןיב ברועמ .ליעפו ססות שיא .תואנ תודימו םיסומנ
 דגנוקב ףתתשה ."יחרזמ,ב היה ליעפ הקירמאבו םילשוריב ,הינמרגבו
 .העונתה תודיעובו םיסר

 בר ןמז ,ריעצ ליגב רטפנ ,םחנמ ףסוי 'ר ויבאש ,ןיגריו יבצ םייח
 הרותח חורב ךנחתה .לארשי ץראל ותשאו קחצי םהרבא 'ר תולע ינפל
 ולנרת תנשב .יברה לש ויברוקממו רדנסכלא ודיסחל ןמאנ ,הרוסמהו
 תביחל ןמאג .ל"נה רטסרפ יכדרמ 'ר .,ודוד תב הטיא תא השאל אשנ
 םיכמות שכרו הסידואב היה וזכרמש י"אה דעוה ינינעב ליעפ היה ןויצ
 | .תונויצל םידידי

 הב ,ץיוושל תאצל חילצה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ירחא
 עשוהי ויחאו .יחרזמהו תונויצה יגיהנמ תרבחבו תינויצ הביבסב יח
 .םירחאו לבייפ דלוהטרב ר''ד ,ןייטשברפ יבצ דוד ר"ד ,השראומ לישה
 .תינויצה תורדתסהה ר"וי רחבנו ,.םודארל רזח המחלמה םויס ינפל

 ותזוחאב ,תועיסנב דימת היה .הזוחא לעבו הרסנמ לעב ,רחוסכ
 לכב ףתתשה .הרשכהב םיצולח ודבע ,קוטסילאיב דילש הקבולאפרב
 תוריסמ ולוכו ,םירתהו םרת .תירסומ הרזעבו ףסכב .תוינויצה תולועפה

 .ץראה בושיי ןויערל הגופה אלל החרטו

 םישדח הב ההשו י"אב הנושארב רקיב (1929) צ"רת תנשב

 עבק תבישיב בשייתהו ץראל הלע (1934) ה"צרת תליחתב .םידחא

 תנשב ,ןורחאה ומויל דע הליעפ תונקסעב ךישמה הב ,ביבא-לתב

 .הלואגד אתלחתא הארו הכז .ןילופב ראשנ ונוהמ הברה .ד"ישת

 אשנ .סדנהמ -- ףסוי ודיחי ונבו ביבא-לתב תררוגתמ ותשא

 .םילשוריב ,ל"ז ןח םהרבא רפוסה ברה תב תא השאל

 תימואלחו תינחורה היטרקוטסיראהמ -- רטסרפו ןיגריו תוחפשמ
 .ןורחאה רודב ונמע לש

 לגרל אב .םודארב דלונ ,ןיגריו ישטיא םהרבא 'ר לש ודכנ .ףלוו

 ,םיצאנה תילע רחאל .ויחא םע רגיה םשמו ןילרבל וירוה םע םילגר קותש

 קסעל י"או הפוריא תוצראל ןכוס תעב שמשמ אוה םשמ .הקירמאל

 םוחתב םיקיטמסימונה ילודגמ דחאל םויכ בשחנ .ויחא לש לודגה

 .ומצע לשמ הטישו ךרד לעבו תוידוהיה תועבטמה

 לארשיב םילמסהו תועבטמה תודלות. לע רפס תילגנאב םסריפ
 תודלותב םיעגונה םינוש םינינעב םירמאמ םסרפמ ןכו ,"הקיתעה

 העידי ךרוכ ןיגריו .הפוריאבו הקירמאב םייעדמ םיצבוקב לארשי

 רקחמב העידיו תיעדמ הטיש םע םיידומלת תורוקמבו תודהיב הנוגה
 ידוהיה ןחרזמה לש םייעדמה וירזועמ םויכ אוה ןיגריו .יפוריאה

 .סיידנרב הטיסרבינואב ןודרוג שרוכ םסרופמה ינקירמאה

 .קרוי וינ .סקנורבב םויה בשוי ןיגריו ףלוו
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 םטענעב ריאמ

 "רדח,ב דמל .םידיסח תחפשמב ךנחתהו 1870"ב םודארב דלו
 ידירלע הנמתנ ותוריעצב .הלכשהה ירפסב "ץיצה, 43
 דגנל םלוא .םודאר דילש קיטישפ הנטקה הרייעב "רתכומ,, תונוטלשה

 ךירשא ,לכאת יכ ךיפכ עיגי -- בותכה תא וייח ימי לכ הוויש ויניע

 = .ךל בוטו

 ןקסע תובר םינש היהו ,תירוביצ הדובעל םג ץרמו ןמז שידקה

 וינב 57-ל .בבל םותבו רשויב ,הענצב לכהו ,טינוש הקדצ תודסומב

 .תיאמידקאו תינוכית הלכשה ףאו ,יתד"יתרוסמ ךוניח ןתנ ויתונב 7דו

 השראוב םינברלו םירומל ןוירנימסל חלש ףסוי רמתיא ונב תא

 ר"ד רוספורפהו קיציבולוס השמ 'ר ברה לש םתלהנהב "ינומכחת,,)

 שמשמ אוה ; םילשוריב הטירסבינואל רבע ומויס רחאלו ,(ןבלב ריאמ

 .ןורמושה תובשומב "רקובה,, רפוסו הרדחב םירכיאה תודחאתה ריכזמ

 דופב ויקסע תא טענעב ריאמ 'ר שטנ תדלומל הזע הקושת ךותמ

 תונש 9 ךשמב ןאכ םג .הרדחב בשייתהו ,1936 סראמב ץראל הלעו ןיל

 תיראש תא איבהל ץמאמ לכ השעו ,ויקסעב ךישמה ,הבשומב ותבש
 ןוירוטסיהה ,השראוב ורוכב ונב לש ימואתפה ותומ .ץראל ותחפשמ
 .ל"ז טענב לאומש ד"ועה ,ןילופב עודיה יאנותעהו טסיצילבופהו ריעצה

 .וחור אכיד ,םירחאו רפיש .י ,רוש השמ ,ןבלב .מ לש םתציחמב דבעש

 .האושב ופסינ םהיחתוחפשמ םע ויתונבו וינב רתי

 ינשהו יאנותע דחא ,םינב 2 ,השא חינהו 73 ליגב הרדחב רטפנ

 -ואוקה רבח תעכו תירבעה הדגירבב לייח רבעשל ("םינוקזה ןב,,)

 .תונינו םידכנ ,תואושנ תונב 4 ןכו ,הלבוהל ביטרפ

 דרובסיו קחצי

 אנשש רמול רשפא .תיגולואידיא הרכה ךותמ העונתל אב א

 חיכוהל ידכ םרועמ וצפקש ,הלאל לוטיבב סחייתה .תויגולואידיא 5

 -קניטסניאו תיעבט התיה ותשיג .תונויצה תקדצ תא םיקומינ ינימ לכב

 וניאו תדלומה תמדאב וילגר יתשב היה דמוע לשמ ,הרקיעמ תיביט

 הרועמ רכיא לש התיה ותושי לכ .חכוותהל ןאכ שי המ לע ספות

 םדא לש ילאידיא סופיט .הילע ןגהל עגר לכ ןכומ .תדלומ תמדאב

 ןיאש ,תינלטב תונקסע אנושו תולג יכיבסת לכמ ישפח ,םלש ידוהיו

 |  .תישיא המשגהו הריצי הב

 חור זועב תונורקע לע ןגה .תורשפ עדי אלו תח אלל יושע היה

 .בל ץמואבו

 תעשב הז היהש יל המדנ .ויתרכה תוביסנ וליאב יל רוכז אל

 םולש 'ר ידי-לע םירופכה םוי ברע ל"קהקה תורעקל םיריעצ סויג

 לושכמ לכ ינפב עתרנ וניאש ,םדא לש םשור יב ררוע אוה .טנמאיד

 ,רשפא"יאש רמוא הז ימ, :רמוא היה דימת םנמאו .ותרטמל עיגהל ידכ

 ."םישגהל לכה רשפא זאו ןוצרו הבשחמ תצק קר ךירצ

 םלועה תמחלמ ברע םודארב טחוש רזעילאו קצנירפש .י ורקיבשכ

 לבקל ,תוימשר תודמע וספתש םיקיתוה םינויצה ולכי אל ,הנושארה

 -אצה תונוטלשה דחפמ תינויצ הפיסא סוניכל תוירחאה תא םמצע לע

 בוחרב ותיבבש גג תיילעב הפיסאה תא סנכל עיצהו דרובסיו םק ,םייר |

 .תורמשמ דימעהו ,הבולו

 ,ןלקב ל"קהקח לש תישארה הכשלהמ העצה ונלביק רשאכו

 אל בוש ,היסור יבחרב םציפהלו ל"קהקה יזורכ תא יאשחב סיפדהל
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 סופדה*תיבב םיזורכה תספדהב לפיטו תונכסו םיישקמ דרובסיו עתרנ
 .ה'זליאב דלפסורג יכדרמ לש ינויצה

 הצובקה שארב בצייתנשכ ,וחור זועו ותונמאנ הליג תישילשבו

 םיישקה תא ראתל ןיא .ץראל זא התלעש ,1912-ב הנושארה תיצולחה

 המכו .םהה םימיב םהיתבב רובגל היה הלאה םיריעצה לעש םיימינפה

 .ענכנ אל דרובסיו םלוא .(הלאה תורושה םתוכ םללכבו) ולשכנ םהמ

 תא ליפהו ,היבחרמל הלופע ןיב הנגה תדמעב בצייתה ,ץראל הלע

 .הביבסה ידדוש לע ותיתח

 *סיו היה ,בוכורוב תנוכש דיל "הוחא.,  תצובק 1920"ב הדסונשכ

 בורש םילשהל היה לוכי אל אוה םלוא .םיירקיעה םיליעפה דחא דרוב

 וייחב ןושארה ערקה עריא זאו .תונקסעל לצוני הדובעל דעוימה ונמז

 השוחנ הטלחהב םודארל רזח .תיאמצע ךרדב תכלל טילחה אוה --

 .ומצע תוחוכב ודבעלו ץראב קשמ ומצעל שוכרל ידכ ,ףסכ רובצל

 ומצעבו תיאלקח הירואית םינלופה םירכיאה תא דמיל ,קסנילדיל ךלה

 ,הלופעב המדא הנק םימוליצב חיורהש ףסכב .םלצא ישעמ ןויסנ שכר

 לע עבק-תבישי בשייתהל ידכ ץראל בוש הלע םינש המכ רובעכו

 .ותמדא

 התשק ,יטסילאודיבידניאה ויפאו ותונשקע ,רעוסה וגזמ ללגב

 םלוא .הלופעב ול יוארה ומוקמ אצמ אלו תיתרבחה תולגתסהה וילע

 ,ריעה הצקב ותיב תאו וקשמ תא הדמתהבו תונשקעב הנב אוה

 ףיעה ינב לכל החוורל חותפ היה ותיבו לאערזי ריע לש ןמאנ רמושכ

 .ןילא ונמדזנש

 תישילשה הילעב
 י0%-49%-₪-

 \םטנמאיד (לרב) בד

 ,םלשומ היהי אל הכותב םודאר לש הקלח תישילשה הילעה קר

 ישנא םע לדג אל .הב טנמאיד לרב לש וקלח לע דומענ אל םא פ

 שיא ןיאשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ תלחתהב עתפב עיפוה ,םודאר

 ררוגתה המחלמה ינפל .ותחפשמ ינבמ המכ דבלמ ,.טעמכ ותוא ריכמ

 תגלפמב ליעפ היה 1905 תכפהמבו ,תורעי רחוס היה ,ץליק תוביבסב

 .ןכפהמו רחוס לש רזומ גוזימ ,.ס.פ.פ

 רעונה ןגריא ,םודאר ריע תצעומל תונושארה תוריחבה וכרענשכ
 "תמה םידמעומה תא לישכהל התיה התרטמש תוריחב תפסא ינויצה

 ועיפוה .הכאלמ ילעב ןודעומב ,1915 תנשב ,ינמוד הז היה .םיללוב

 תאצל זועה תא הליגש דחא היה אל לבא ,תונוש תובכשמ םימאונ

 םיללובתמה תא גצייש ןמרקב טפושה לש ותודמעומ דגנ יבמופב

 יתמאנ אל ימימש יפ לע ףא ,רובדה תושר תא שקבל ירבח יב וריצפה

 ףתתשהל ינוצר לע הפיסאה ר"ויל ועידוה םמצע םהו ,יבמופב

 ןיב ,יתרמא .םייפכ תואיחמב יתוא ודדוע המבל יתשגינשכ .חוכווב

 אוה ןיא םלוא ,ןמרקב טפושה לש ותוישיא דגנ רבד ונל ןיאש .רתיה

 "ואלל שחכתמ אוהש העש תידוהיה היסולכואה תא גצייל יאשרו לוכי

 ןושארהו ,הרטמל יתעלקש ודיעה יתרצקש תואושתה .תידוהיה תוימ

 אל םלועמש ,רגובמ םדא היה ימואנל יתוא ךרבל ידכ יתארקל דעצש

 ומש יכ ,יל עדונ ךכ רחא .רובצב םשור ררוע רבדהו ונריעב ויתיאר

 .טנמאיד לרב שיאה לש
 .ונתעונתל ותוא ברקל ידכ ,הגולד בוחרב ונועמב ויתרקב תרחמל



 םייטילופה ויתונורשכ תא תולגל תונמדזה אצמ .בר ןוצרב הנענ אוהו
 םוחתהמ ונתוא ץלחל יושעה שיאה תא וב יתיאר ינאו ,םיינוגראהו

 -ילעבו םירחוסה תובכש תא ונליבשב שובכלו רעונ ןוגרא לש רצה

 םודארב תינויצה העונתה ןוגראב טנמאיד עיקשה םנמאו .הכאלמה

 -למה תונשב םודארב הלועפה .תושדח תובכשל רדחו ,ויתוחוכ לכ תא

 םידממהו בצקה רחא ררגהל וצלאנ םינויצה יקיתוו ,הרבגו התאג המח

 הציפק שרק אלא הלועפה התיה אל טנמאידל םלוא .םהב ולגרוה אלש

 .ןודנולב תימלועה הדיעול ריצכ ותעיסנ -- וגשיה אישו ,לודגה םלועל

 ידיסחמ היה הדיעוב .םולשה תדיעוב רופלב תרהצה רושיא ירחא

 ךרדב הניוב בכעתהשכ ךכ רחא רצק ןמז םלוא ,ןיקשיסואו ןמציו

 טפושה לש ויכמות גוחל ףרטצהו ותדמע תא הניש לארשי ץראל

 תא געלל השעו ,ץראהמ םיבתכמב ונתוא ףיצה טנמאיד .סיידנרב

 .םייתגלפמ םיחוכוו םייסל תוריחב הניינעש הלוגב תינויצה הדובעה

 המזיבו םינומה תיילעב אלא ,תוימואל תונרקב םג תלעות האר אל אוה

 ותריחב ףא לעו ,תורירמו רעצ ול המרג םרזה דגנ הייחשה .תיטרפ

 ןאכ אצמ אל ,ביבא-לת ריעה תצעומל ינוניבה דמעמה תמישר םעטמ

 .וילע םלחש יפכ הלועפ הדש

 דוע הז היה אל ,הדירפ תונש 15 ירחא ץראב ומע יתשגפנשכ

 עבשו ףייע היה .ותרטמל עיגהל ידכ תומלוע ךופהל ןוכנה שיאה

 ץראב תיאקסרובה הישעתה ץולח היה .םייטרפה ויתונולשכמ םג .,זגור

 .םירחאל אלא ךרדה תא ללס אל ץולח לככו ץיבוקבל םע דחי

 ינושארבו הלש רעונה בטימב הנייטצה םודארמ תישילשה הילעה

 ןיא ,ללכב רעונה םע הנמנ אל טנמאיד לרבש יפ לע ףאו .היצולח

 תישימחהו תיעיברה הילעה ךכ רחא המרז םאו וז הילעב ותוכז חפקל

 ירה ,תיצאנה היחה ינרפצמ ךכ ךרדב ולצינ םיבר םידוהיו םודארב

 עבתו םירבחל החונמ ןתנ אלש יפל ,רבדה ףקזיי טנמאיד לש ותוכזל םג

 תינויצה העונתה תודלותב ול רומש ומוקמ .תוריהמבו תולעל םהמ

 .לארשי תנידמ תמוקתבו םודארב

 גרבנטסק ןתנ

 םינקסעה םע הגמנ םייהנפוה לאכימו רנב'ז יבצ ילתפנ ויתימע

 ,טילבטקשומ יטלפ ,רקוצ ףלודא ,טנמאיד םולש 'ר הדילמ

 םורישכה תיתלכשהה םתמר וא יגוגדפה םעוצקמש 'וכו לקנרפ לאיחי

 ינכטה םעוצקמב םגש למע ישנא ויה וירבחו גרבנטסק ,ספא .ךכל

 -ילענ רוצייל דחוימ טנטפ איצמה אוה .ןוזחו האצמה ,עדי ועיקשה

 .תואנוכמ הדשב םייהנפוהו תוטרחו סופד הדשב רנב'ז םג ךכו ,םידלי

 .םהייח תפיאשל םהייח לכ ושידקהו ,םיבהלנ ןויצ-יבבוח ויה םתשולש

 טנמאיד םולש 'ר םע עסוג היה גרבנטסק -- םיפיטמ קר אל ויה םה

 ופאש השעמ ישנאכו תונויצה ןויער תא ץיפהל ידכ תוכומסה תורייעל

 ץראב עקתשהל תונויסנ ושע םתשלש .תואיצמב םנוזח תא םישגהל

 חילצה דבלב גרבנטסק קר םלוא ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע

 ץרפ 'ר ודידיו ורבח .םישאונ תונויסנ המכ ירחאל ץראב שרתשהל

 .וילא ףרטצהל וליג ללגב חילצה אל יקצשוב

 תישילשה הילעה ינושאר םע דחי גרבנטסק ןתנ הלוע 54 ליגב

 וראשנ ויתונב יתשו ותשא .ורוכב ונב םע "105, תצובקל ףרטצמו

 ,םידלי ילענל הכאלמ תיב םיקה א"תלופי לובגב .םודארב םייתניב
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 תצק רבצ .טודארל רזח .םשמ רוקעל ץלאנ 1920 תוערואמב םלוא
 דקפש רבשמה ללגב ,םרב .ותשא םע דחי הינשב הלעו ףסכ

 תיראש תא לסיח םעפה םלוא .ןילופל רוזחל בוש ץלאנ ,ץראה תא

 תישילשה םעפב הלע 1934 תנשבו ,ויתונב יתש תא ומע חקל ,ושוכר

 ,יזבש בוחרב םידלי ילענל תשורח תיב םיקה .ותחפשמ ינב לכ םע

 תא ריעצה ונב םויה דע להנמ םש םוקמ ,ןנחלא קחצי בוחרב ךכ רחאו

 | .הכאלמהדתיב

 ,םייתנש רובעכ .הנידמה תמוקתב תוארל דוע הכז גרבנטסק

 ,תונב יתשו השא חינה .בל תפקתהב תמו הלח ,ונוזח תמשגה רחאל

 ימיב אציש רוכבה ןבה קר .ץראב םהיבא תרוסמ םיכישממה םינב ינש

 ןילרבב תמ ,ץראל ץוחב היגולואיכראב םלתשהל תיעיברה הילעה

 .הרצק הלחמ רחאל

 ,לצרה ר"ד םע םיבתכמ תפילח להינ גרבנטסקש ,ןייצל יואר

 תיסורח הכפהמה ימיב םיקזוק ישופיח תעשב ודבא םיבתכמה םלוא

 גרבנטסק ןנוכתהשכ :ותומדל ןיינעמ טרפ הפיסומ ותיער .1905-ב

 עגרב םלוא .ךרדל הוורפ תונקל דמע ויקסע ינינעב היסורל עוסנל

 שמח תשיכרל הוורפל דעוימ היהש ףסכה תא שידקהל טילחה ןורחאה

 .ג .ם .ןודנולב זא דסונש קנב-לָאינולוקה לש תוינמ

 (ן[ןמלגילפ) יפנכ ריאמ

 תומולחו תווקת ףס לעו ריאמ היה םימולע חור אלמו זילע ריע צ

 .ויפנכב תוומה וררצ םילודג

 ,הנש 15 ול ואלמ םרט דוע -- הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 אלממו וירבח לע בוהא .םודארב "רמושה.. תורדתסהב ליעפ רבח אוהו

 תירבע הדיקשב דמל -- ול רסמנש דיקפת לכ תומילשבו החמשב

 .ץראל הילעל ןנוכתהו

 .תורוגס םיכרדה דוע -- 1918 ףוסב תינמרגה העינכה תלחתה םע

 ומקש תושדחה תונידמה ןיב תולובגה ועבקנ אל דוע ,אב ןיאו אצוי ןיא

 יהיו .הילעל םינושארה םיצרופה ןיב ריאמ הנהו .הלודג םיכרד תנכסו

 .ךכו ."םדוק םשל עיגאו ,םודארמ ץראל תובורק טסאירט ,הניו,, ...המ

 5"מ רתוי הכראש ,תואקתפרהו תואלת-תברו הכורא ךרדב לטלט

 .ןילופ ילוע "105, םע .1919 -- ט"ערת חספב ץראל עיגהו םישדח

 םע דחי הלוע אוה ,הלוגב וניתוצולח שאר והירהו לילגה תומדשל

 ךשמבו לאנביב רכיא לצא הדובעל סנכנ ,וז הילעמ .םירחא םירבח

 תוריסמבו תואלקחב הדובעה יגוס לכ תא ומצעל לגסמ אוה רצק ןמז

 אלמו רכיאה ובהא ןבכ .קשמב תודובעה לכ תא אלממ אוה ןורשכבו

 .םייחלו הדובעל ותולגתסהו ורשוכמ היה תולעפתה

 לע .תפתושמ הריצי לע םירבחה תובלב םקרתהל ליחתמ םולח

 לכב ףתתשמ ריאמ .תדלומב תיבושי הדוקנ דוסייו הצובק תריצי

 הווקמה םויה אב הנהו .םסוקה ףתושמה םולחה תמקרב ושפנ ימינ
 .שדח בושי דוסייל ונל הרסמנ הינגד תמדאמ שילש ,ותמשגה תלחתהל

 תונכהב ליחתהל 'א הינגדל םירבחה םיסנכתמ דחא דחא .ג הינגד םשב

 19 ןב קר אוהו םולחה ףס לע םלוא .םהיניב ,ריאמ ,אוה םגו ,הילעל

 .ותוא העירכה השקו הרצק הלחמ .תוומה ואצמ ,הנש

 ףסוי םירובק הב הרוש ,הינגד ירבק ינושאר ןיב אצמנ ורבק

 ינשוש מ .יקסרב השמו ןודרוג .ד .א .לסוב



 לרואה תננהב

 םיניגמו םימחול

 הינשה הילעה ישנא תא םיאצומ ונא הנושארה םלועה תמחלמ

 תא ונא םיאור 1912 תנשמ םולצתב .לילגבו םורדב ןגמה תודמעב

 דוד ןב םייח לארשי ,לורק אבא לורק םייח ,(ןוזדוד) דוד ןב בקעי
 ,ןמשרה יכדרמ לארשי ,לורק בקעיו ףסוי ,ןמפייז השמ ,ןמלז ויחאו

 ופי תואטמסבו לילגהו הדוהי ימרכב םהידיב םקשנש ,ןמשרה הירכז

 חונמה דרובסיו קחצי בצינ הפוקתה התואמ רחא םולצתב .םילשוריו

 ,רקלז ובדנתה ירבעה דודגל .היבחרמ דיל לאערזי קמעב הנגה תדמעב
 לארשי ,(הדוהי"ןב) סיוהיינ ,ץיבקשורג דוד ,לורק בקעי ,ןתועוזזנ ףסוי

 .דועו לורק םייח ,לורק ףסוי ,(דוד ןב) ןוזדוד בקעיו םייח
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 אוהשכ 1921 תנשב תוערואמה תשרפ תא ראתמ תילגרמ הידבוע

 .םיערפתמ ינומהב רו'זיל ופימ ךרדב ולקתנ םיאמודרה וירבח תשלשו

 ןויצ ילעופ רבח היהש ימ ,םיובנריב םייח דמע ט"פרת תוערואמבו

 השק זא עצפנ ,םילשוריב ,השמ ןימי תנגהב הבר הרובגב ,םודארב

 .קשנל וירבח וביבסשכ ויעצפמ תמו

 חקלש (גייווצנזור) םחנמ ןב םייח תא ןייצל שי הנגהה ישארמ
 דחאכ דוחיב ,הנידמה םוק דע תוערואמה לכב הנגהב ליעפ קלח
 -יסרבינואב יגולואוזה ןוכמב ודיקפת .םילשורי רוזאב הנגהה ידקפממ

 .הנגהב יתימאה ודיקפת לע יופיח אלא היה אל םיפוצה רה לעש הט

 ,הינשה םלועה תמחלמ ינפלש םימדה תובוקעו תושקה םינשב =
 ונבו דרובסיו קחצי תא םיאצומ ונא ,טייגניו תוגולפו תורטונה ימיב
 -רפפוק) ןתשוחנ ףסוי .ןינ'ג תואובמבו קמעב הנגה תודמעב רוכבה

 .ח"מלפה רבחכ רו'זי תביבסב -- ונבו ביבא-לת רוזאב זא לעופ ,(גרב

 םה ףא ןבומכ ואלימ םודאר ישנא ןיבמ םיבשומהו םיצובקה ירבח
 .םתבוח

 ילעופ ןימיל הדמעש רעונ תצובק הטלבתה םודארב ןויצ ילעופב

 םיחאה ,ןמפוהו ןיקצמ ,ןמסיו ,רקוצ לאומש :ונמנ ומעו ,לאמש ןויצ

 ,וצרמב דחוימב טלבתה ןורחאה .םיובנריב םייחו לשיפ ,ןמפלוו ,ךקוצ

 לכל רע .ותעד לע ףקותב דומעל םג עדי .העונתל ותונמאנו ותוריסמ

 | .העונתה תויעב

 העונצ הרידב ררוגתה .םילשוריב עקתשהו 1927 תנשב ץראל הלע

 הדובע םוקמ שובכל חלשנ .השמ ןימי תגוכשל תבכרה תנחת ןיב
 .1929-ב םימדה תוערואמל דע תבכרב דבע .חילצה םגו תבכרב

 תנוכש ותנוכשב רמשמה לע דמע העונתל ןמאנ הנגה רבחכ

 קבאנו תומ יעצפ עצפנ .םייברעה םיערופה ינפמ הילע ןגהו ,רפסה

 תיבב ולצא ורקיבש וירבחל .תומה םע םילוחה"תיבב םימי רפסמ

 ."םייחה לע קבאמהמ רתוי השק תומה םע קבאמה, :רמא םילוחה

 .ץראח תנגהב םהייח ונתנש םודאר ינבמ ינשה ןברקה רקלז ירחא

 .תיצולח הברקהו תוריסמל תפומ ושמשי ותומו ייח

 רקלז בד

 םלועה תמחלמ ינפל ולעש ינויצה רעונה ירבח םיטעמה

 תגשהב ןייטשלימ המלש םודארב לעפ ןמז ותואב הושארה

 וא תיטילופ הניחבמ םהל וקקזנש הלאל תילגיל-יתלב ךרדב םיגוכרד

 ללוכ לבור 15 לש ריחמב ןוכרד גישמ היה ןייטשלימ .םירחא םימעטמ

 אל .ךרדב םעפ ףא ולספנ אל הלאה םיטרופספה .ולש החריטה רכש

 | .טסיירטב אלו הסידואב

 .תימינפ הפיחד ךותמ ץראל ךשמנ ,ןקתש ,תומולחה לעב ,רקלז

 ,דרובסיו ,סיוהיינ ףסוי םע דחי .הסידוא ךרד 1911-2 תנשב הצרא הלע

 תודובעב דבע .ירבעה דודגה יבדנתממ .םירחאו ,ןתשוחנ ,ןמפייז

 -שב הקסעש הפיחב "למרכה,, תצובקל ףרטצה ףוסבלו ,תונוש שוביכ

 הדובעה הז ללכבו ,םיבר םיישקב לקתנ .תונוש תודובעבו הרימ

 .וירבחל ויבתכמב עיבה ותורירמ תאו תיברעה

 .1922 באב העשת ,למרכה רהל וכרדב רודש לפנ

 .םייהקז רתויב בורקה ורבח ףיסומ ותליפנ תוביסנו רקלז בד לע
 ,1922 באב העשתב הפיחב יברע ידיב רקדנ רקלז :םיאבה םיטרפה תא
 המכ עוצפ בכש .(מ"וא תורדש תעכ) ןפגה בוחר תניפ רהה בוחרב

 טלמנו הנש 15 רסאמל ןודנ יברעה .ויעצפמ תמו םילוחה תיבב םימי
 .רהוסה תיבמ

 רדחב ךנחתנ .םיינע םירוהל 1896 תנשב םודארב דלונ רקלז

 םע 1911 תנשב הלע .הכאלמ תיבב דובעל ליחתה ריעצ ליגבו

 .םודארב זא הנגראתנש הנושארה ץולחה תצובק

 -קוא "גנוטייצ רעמַאדאר,ב וילע בתכ .ל .ש רקלז לש ורבח

 .1922 רבוט

 הכוסגנ וינפ לעשכ ןתוא האור ינא הנה .ץראב ונדבעו ונייה דחי,

 רסוחו תודידב לש םיבצמב ץראב לעופ תפקותה תובצעה .תובצע

 הלוגה ידוהי יפלכ המשאה חיטמ רקלזש שוחב .שיגרמ התא .הוקת

 .רשבה ריס לע םיבשוי םמצעו ץראה בושי ןעמל תובדנב םיקפתסמה

 םהמ שי םירחאה .ןמאנ רמושכ ותרמשמ לע ראשנ ,וירבחמ קחרתה

 .ביואה תארקל ןושאר ץר רקלז וליאו ,הנכס תעשב ץראהמ וחרבש

 תובישח סחיי אל ומצע וייחל .ירבעה דודגב תובדנתהל םינושארהמ

 ותבשחמ התיה הנותנ רקיעב .ךכ לע בשח אל טושפ אוה ,הריתי

 תבשל היה בהוא םימלש תוליל .ץראהו םעה ןעמל לועפלו תונבל

 ...יחרזמ ןוגנ ילילצ ועקב ויפמו ,רתויב םיבורקה וירבחמ המכ תרבחב

 יקסבוטפואיםיובנריב םייח

 (יקסבוטפוא ובורק םשב ,ילאגיל יתלבכ הלע)

 :וילע םיארוק ונא ט"פרת תוערואמ יללחל "רוכזי, רפסב

 דמול םייח .םירחוס ,םידימא םירוהל 1904 תנשב םודארב דלונ

 םלועה תמחלמ תצרופ .ינוריעה ינלופה רפסה תיבב ןכ ירחאו "רדח,ב

 םיאב לכדרסוחו תולד :דוסיה דע רערעתמ וירוה לש ירמחח בצמה --

 הקוצמה יפ לע סונא םייח ,תמ באה .תמדוקה תודימאה םוקמב

 ידכ ,המדא יחופת ,חמק תויושע תוגוע ,םילייחה ןיב .בוחרב רוכמל

 תנש תליחתב .םימותיה ויחאלו הנמלאה ומאל טעמ"ףרט איצמהל

 תגלפמל ףרטצמ אוה .תורלדנס תכאלמ דומלל םייח ליחתה 6

 םויב הדובעה ירחא .ריעב רועה ילעופ בור םיכייש הילאש ,"דנוב,,ה

 ,רקוח ,ארוק ,םלתשמ ,הלכשה ירועישב רקבמ .םידומילב קסוע אוה

 אב אוה .תידוהיה םילעופה תעונתל ,הדובעל תועגונה תויעבב קסעתמ

 תורדתסהל רבוע ,"דנוב,ה תעפשהמ ררחתשהל וילעש הרכה ידיל

7 10 - 



 אל הדימב תוריסמו ץרמ הלגמ אוה הגלפמב ותדובעב .ןויצ ילעופ
 ןוגראב רתויב םיליעפה םירבחה דחא םייח השענ הרהמ דע .הליגר
 הגלפמב הלועפ ןיא .םישעמל קחוד אוה .דעוה רבחכ רחבנו רעונ

 ידימלתו ידבועה רעונה ינב ןיבמ .רעוסה וגזמב םייח ףתתשי אל הבש

 ,ריעל ךומסה רעיל םמע ךלוה ,"םיקורי םיגוח, ןגראמ אוה רפסה יתב

 השוע -- םהינפל הצרמ ,םכירדמ .תונוטלשה יניעמ םריתסהל ידכ

 ןוגראה תמקהל ןכ ירחא הנופ םייח .הקזח רעונ תורדתסהל דוסי םתוא

 דרשמב םימלש םימי שידקמ .הרטשמה ידי לע סרהנש ,יעוצקמה

 םסרפתנש ."יחה ןותעה, תא דסיימ .הדובעה ימי תקולחל ןוגראה
 .וריעב

 קרפ ותואב .ץראל ותיילעל תונכהב םייה ליחתמ 1924 תנש ףוסב

 .לאמשה תוגלפמ לע ןילופב תונוטלשה תופידר תורבגתמ ןמז

 .וריע תא תאצל וילע .םייח לש ותלועפ ירחא תובקוע תשלובה יניע

 הנש יצח רחאל .יקסבוטפוא ךונח םש תחת תרחא ריעב רתתסמ אוה

 .ץראל הילע ןוישר לבקל ודיב הלוע

 -תשמ ,ועוצקמב הדובעל סנכנ אוה .ץראל םייח עיגמ 1925 ויתסב

 הדובעל רובעיש ונממ תשרוד הגלפמה .םויל שורג 30 ךרעב רכ

 םתרמשמ לע ולפנ

 טינש עברא דבוע : הגלפמה תארוה תא םייקמ םייח .םילשוריב תבכרב
 הרימשו הדמעה שוביכ םשל ,םויל שורג 12 לש ןובער-רכשב תבכרב
 .םיברעהו םידוהיה תבכרה ילעופ לע בבחתמ אוה רהמ שיח .הילע
 לש םהינינע תקדצב הנומאה ,שארה דבוכ ,תוריסמה תא םיכירעמ
 ילעופ לש הנורחאה הדיעוב .ותלועפב הלגמ םייחש תבכרה ילעופ
 .ימלשוריה ףינסה ריצכ אוה ףתתשמ הפיחב תבכרה

 ,םילשוריב תוערואמה תלחתה םע ,ט"פרת באב זי ,ישישה םויב
 "השמ ןימי, תנוכשב םיפקתנה תולוק תא תבכרב אצמנה םייח עמש

 םירוחב .הנגהה תא ןגראמ ,םתרזעל שח אוה .תבכרה תנחתל הבורקה

 םיפדוה -- םוצע םיארפ ןומה דגנכ שפנ תרובגב םידמוע םיטעמ

 לש הזחל רודכ רדוח הנוכשה לע ךתינה תויריה רטמב .רוחא ותוא

 תובורמ תועש ךשמב ותרמשמ לע דמוע םייח .ותאירב עגופו םייח
 ותוא ליבומ ינינפ ורבח .ףלעתמ לפונ אוהש דע ורשבב ברוצ רודכהו

 םיפיסומו תיגוכמה לע עורפ ןומה לפנתמ ךרדב .םילוחה תיבל תינוכמב

 םילוחה תיבב בכש תועובש השמחכ .ראוצב ןויגפ תוריקד השק עוצפל
 .ושפנ איצוהו תומה רמ םע קזחה ופוג תוחוכב קבאנ

 רקוצ לאומש |

 לפנש חילש - (רקוצ) םעונ לאומש

 החפשמ .החנ ומאו יכדרמ ויבאל -- םודארב 1904 יאמב 4-ב דלו

 .הלכשהה חור ינפב היתותלד תא הלענ אלש תינרות ₪

 ישנא,ל תישפנה תודגנתההו ,דחמ תיבב השקה ילכלכה בצמה

 תווצמל ועיגה ינפל דוע והועינהש םימרוגה ןיב ויה ,ךדיאמ "ריוא

 םויל תועש 10--12 .תכתמ"תוטרח עוצקמב הילושכ הדובעב ליחתהל

 ןבומ אולמב טקאדידוטוא .תולילב הנישו ארק ,ןכ יפ לע ףא .זא דבע

 .רסחה תא םילשהלו אלמל זפחנ ,תונתבערב עלב תואמל םירפס .הלמה

 יוטיב ידיל האבו ,ותודלי רחשמ וב העובט התיה ןויצל הביחה

 .םזפמ היהש ןויצ ירישבו לארשיל תמייק ןרק ןעמל םיפסכ ףסואב

 הרטמב תויבקעב ךישמהו 1925-ב ץראל הלע םיבר םילוטלט ירחא

 שדוק םיברעהו ,הטרחמה דיל םיפכ עיגיל םימיח :ומצעל ביצהש

 םג ליעפ היה .תיתגלפמו תיתורדתסה ,תיעוצקמ תונקסעו תוליעפל

 ."הרוש,,ב

 .ומוקמ אצמ ןאכו ,הפיחל ביבא-לתמ רבע 1929 תוערואמ ירחא

 ליעפמו ליעפ .הפיחב יתעונתהו יתורדתסהה יוהל רתויו רתוי רדח

 ותדובעמ שרפ ,ישוח אבא ..ח.פ.מ ריכזמ לש ותשירד יפל ,םיחטשה לכב

 .תכתמה ילעופ תדוגא ריכזמל היהו

 ,"םיחיופמה םע הנמנ ינא. ,םיפכ למעמ ותשירפ ול התיה הלק אל

 לכב תוידוסיה ןמו ,םילעפ"ברו ימאניד שיא היה .רמואו רזוח היה

 -ובעב וירבחל ריכזמ היה ."ץבור תאטח תויטנטלידה חתפל,, .ויתולועפ

 ,רודה תמישמב תוירחאל םיפתוש ונמצע תא תוארל םיכירצ ונא, .הד

 ."הזטניס ונלצא תווהל הכירצ תוידוסיו תוימאניד

 תרצות.. ןעמל הכרעמה רעשב הדימע .םיבר םימוחתב ליעפ היה

 וצלחנש םינושארהמ .ח.פ.מ לש תוברתה תדעו םעטמ הרבסה ,"ץראה

 ,הינשה םלועח תמחלמ הצרפשכ יטירבה אבצל סויגה ןויער תרדחהל

 .ומצעב סייגתהש דע ותעד החנ אלו

 בושיה רבד תא איבהו ,רתויב תוחדיגה תוניפל עיגה תוברת ןיצקכ

 םילוצינה יליצמ ןיב תונמיהל הכז .הילטיאו םירצמ ההקירפא ןופצ

 תוחילש ןילע וליטה תמייקה"ןרקהו תידוהיה תונכוסהשכ .תונחמב

 ץייווש ,תסרצ תודהיל הרבד תא איבה ,לארשיל תמייק ןרק ןעמל

 .הפיחב הנידמה ידבוע דוגיא ריכזמ החלצהב שמיש וז הפוקתב .היגלבו

 וימשרמ וסומלוקב טעהו הבשחמה שיאכ הלעה ויכרד לכב ינוג-בר

 הרוצב לכהו ,לארשי תרוזפ לע ןיב הדובע םוקמ לע ןיב ,ןיתויווחו

 ויה ולא ,םעונ לאומש ,.נ .ש ,חילש ,דדוע יבא ,.צ .ש .היחו תססות

 .הלוגבו ץראב ,שידיאבו תירבעב וירמאמו ויתומישרל תומיתחה

 וילא התוולנ .הקירמא-םורדל תוחילשב אצי הגלפמה וצ יפל

 אלימ ץק-ןיא תוריסמב .דדוע ריעצה םנבו הלפ 'חה הרוסמה ותיער

 .1953 ינויב 17-ב ןוריווא תנואתב הפסנשכ ,רזח אל הנממ ותוחילש

 ילועממ .םהינב יבוטמ דחא וחפיק בושיהו תורדתסהה ,העונתה

 .ורבר יאשונו םייתוברתה ויגיצנ

 קי

 ותרמועעמ לע לייחכ
 הגולפב לייח לש םידבכה ףרוחה ידמב ויתרכה הנושאר

 ותיב ינב תביסמב םעונ תא יתיאר הנורחאל .םירצמב 4

 רורחאה ותוחילשל ותאצ ברע סרייא"סונאובב ותרידב ופסאנש וידידיו

 םלועל -- חילש .לייח .ןקסע .ץולח .רזח אל הנממ רשא .ליזארבל הנ

 הנענש םדא לש דיקפתל תוריסמו תועינצ התוא וב העובט התיה



 הניאש הנומא התואו .חוכיו אללו סוסיה אלל ,וצל עמשנש ,האירקל
 תוגולפב ,חלשנ וילאש רוביצל רידחהל הסינ םיבר תונובשח תשקבמ

 -ויצה העונתה וא ,הגלפמה ינקסע תורושב וא רעונה תוכרעמב ,אבצה

 .הקירמא םורד לש הקוחרה הלוגב תינ

 הנרק תדירי לעו תוחילשה לע ומע תיכורא תוחישב רכזנ ינא

 לבקתנש ץראה חילש לש ורהוז גפ עודמ .ונימי לש תינויצה תואיצמב

 הדוהמ ומע איבמה ,ךרד-הרומו גיהנמכ ,ונלש תישארב ימיב ,םינפל

 םעונ ?רז עטנ תינויצה הלוגה וב האור התעו ,ץראה לש הלמעמו

 אל ,וילא חלשנש רוביצל לעמ ומצע דימעיש ול רוסא חילש יכ ,ןעט

 למעמ טמתשי לא .הדובעב רבחכ ,ףתושכ אלא אובי הארוה"הרומכ

 םייקי אלא ,תוישעמ תווצמל ףיטי לא .םילק תונוחצנ שקבי לא .ךרפמ

 | .וירחא וירבח וכלי אליממו .ופוגב ןתוא

 -עמל הכלה ,ול עבקש וז ךרדב ךלה הניטנגראב ותלועפ ישדחב

 .ודובכ יפל אלש דיקפת היה אל ,ול רזע אל רשא עצבמ היה אל .הש

 .ויעמוש תא ןגריאו תואצרה הצרה .ונותע תא םייקו וירמאמ תא בתכ

 בושיה לש ,םישבוגמה ,םילודגה םיזכרמב וזכרתה םירחאש העש

 תוליל לע סח אל .הבשומל רפכמ ,הרייעל ריעמ דדונ אוה היה ,ידוהיה

 ,הבוזעו תדדובמ הליהקל עיגיש דבלבו ,סוטמב תועש לע וא ,תבכרב

 םע ךירדמ היה .ץראה ןמ היח םולש"תשירדל ,השדח הלמל האמצה

 חירא םיפינס הנובו תוליהק ליהקמ .םיצרמה םע הצרמ ,םיכירדמה

 שקבמ וניאש ,הז חילש ןימל םירבח והמת הליחת .הנבל יבג לע

 וביבס .המגודה החצינ רבד לש ופוסב ךא .ומצעל םוסרפו דובכ

 .וישעמ תוטשפבו ויתוכילה םותב הבל תא תונקל עדיש הרובח הדכלתנ

 -וטואבו תובכרב תולילו םימי השע הנירחאה ותסיטל אצי םרטב

 הלוכ רהוז ךא ,היה ףייע .הניטנגרא לש םימוצעה םיחטשב םיסוב

 -ואירב השיגפל אצי .םיבר םישדח למע -- ולמע ירפ תא האר ויניעב

 תא אצמ יכ ,היה המוד .תובר תועצהו תוינכת דייוצמ וריינא'זדיד

 שקיב התואו ,הקירמא-םורד תשביב םידוהיה םינומהה בל לא ךרדה

 תא ךא .התיבה וכרד ול הצא יכ ,ותוחילשב וירחא םיאבל שירוהל
 .תוארל דוע הכז אל ולש הפיח

 .ותרמשמ לע לפנ לייחכו יח לייחכ

 רוצ בקעי

 םיראפב לארשי ריצ .1954 ,םיראפ

 יח א

 ונאו ,לוכשו תומתי ,ןוגיו לבא תנש ,ןוסאה םוימ הנש הרב

 ? חצנל ויניע ומצענה ? םנמואה :םילאושו םיהות ור

 םע להק ינפב עיפוהלמ עתרנ אל 7 ליגב רבכ ,ותודלימ רובצ שיא

 ותורגבתהבו .רתסא תליגמב הלולצה ותאירקב ,ונריע ידוהי לש הדעו

 ויתונורשכ בטימ תא ,ומדו ובלח תא רסמ ול ,רובצל שדוק ויה וייח לכ
 .ומות דע וידעצ תא השע ךכו

 ותולע ינפל דוע ,ולוכ לכ הל רסמתה ,תיזכרמ האידיאל רושק

 -ץרא לע ועיבצהב ,תוללובתהה ינרפצמ רעונה תלצהל השע ץראל

 םש יא הפ יא ויתוצקש ,םעל הלצה ןגועכ ,תינבנו תדבוע לארשי

 תורמל ,ץראל ותולעבו .תינחור הדיריו ימואל ןווינ ךותמ םיכרחנ

 ולש הזונגורפה תואדו תא שיגרה ,בושיה לע זא רבעש השקה רבשמה

 ,םיכרע לע רומשל עדי ,ויתונורקעל ןמאנ ראשנ ןורחאה ומוי דעו זאמו
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 תונש 5"30 ךשמב םיתחתחה תאלמ וכרדב טמש אלו חנז אל םתוא
 .הנעמל תונוש תויוחילשבו ,ץראב וייח

 םישקה םיעגרב ףא המגפנ אלו ,ומדב העובט התיה ץראה תביח

 היה לגוסמו ,םיחותמה ויבצעל העגרהו יוקש אצמ הקיסומב .רתויב

 .תיסאלק הקיסומל הבשקה םשל ישפחה ונמזמ הברה לוזגל

 -קתהבו ,ןהיתוניגנמו תוליפתל ותבהאו ותברק הקספ אל ותודלימ

 ןונישב המ-ןקרופ אצמו ,אתוקניד הסריגב רכזנ ירשת שדוח בר

 התיה הלודגו ,ארמזד יקוספ לע קפרתה ללכ ךרדב .ןתרישבו תוליפתה

 שארב אבא םע תויחאהו םיחאהשכ ,תויתחפשמ תושיגפב ותחמש
 .וז ןיעמ הרישב ודכלתה

 וישעמ לכ תא וויל תישרש תידוהי תויממעו תוטשפ לש דחוימ ןח

 -יתלב ץרמב ססותו רע ,ףדרנה ונמעל לובג ןיאל תוריסמו הבהא ףורצב

 ןוצרו הבהא תותובעב רושק ,תפסונ תורעתסהל דימת ןכומ ,לבגומ

 םיאבה לכ לע בבחתהל דעי ,תוכילה םיענו בבלנ שיא ,םייחל ריבכ

 עדי ,ותביבס לע ןיכשה תולועפל ןוצרו םייח חור התואו ,עגמב ותא

 .וייח דועי תא האר םהבו ,ותלואג ימעפו םעה ישחרל ןיזאהל

 תוטרח ,וירוענב ועוצקמ תא בוזעל היה ץלאנש לע רעטצה דאמ

 -ובעה ותעלב ןאכו .ותיילע תארקל ץראל"ץוחב דוע החמתה הב ,תכתמ

 ,הפוקתה התואב רכזנ םיימינפ םיעוגעגבו ,רויש לכ אלל תירובצה הד

 .םיברעב תירובצ תונקסעו םויב תיעוצקמ הדובע תפוקת

 ותבהאמ המואמב הערג אל ,םיבר םירבחו םיערל ותברקו ותודידי

 ,שפנה תולכ דע רוסמ היה םהל ,דיחיה ונבו ותשא ,הבורקה ותחפשמל

 -ימתה ויתודרט ףא לעו ,םאו בא תוצמ םויק לע רומשל עדי החמשבו

 .םתציחמב תולבלו םירוהה בל תא חמשל ידכ ןוצרב הנפתה תויד

 ףא לע ,יטירבה אבצל ותוסייגתה רבדב ונל ותעדוה תא ינרוכז

 ןילאמ ןבומה רבדכו תוטשפ וזיאב .החפשמל ותגאדו הובגה וליג

 .תולועפל אציו בצייתה ,וילא םג תינפומ ימואלה דעוה תאירקש ,ריבסה

 ,הינשה םלועה תמחלמ יהלשב ,הדודשהו תרתובמה הפוריאב ,םשו

 ירחא ונמע יחדנ לש הלצהה תכסמב בלתשה ,שורדה עגרה עיגהב

 תלצה ,תאז השודק הרטמל רסמ ובל דוקיו וצרמ אולמ תא .האוש

 .ותושי לכ תא האלימש ,םידוהי הברהו םידוהי

 ורורחש ירחא ,הינשל תחא תוחילש ןיב הרצקה הגופהה תא

 ךשמהכ -- שידקה ,הינמרגב תונחמה לוסחל ותאיצי ינפלו אבצהמ

 בישחה תינומהה הילעה לש הטילקה תויעבל -- ץראל-ץוחב ותלועפל

 אצמ ,תולילכ םימי השע ,טרפה תוזחאהל תודסומה תרזע תא דואמ

 הדרט לכ ומצעמ עגמ אלו ומצע לע סח אל ,דחא לכל תישיא השיג

 .אוה םג חמש -- םה םתושרתשהבו ,הטילקה ילבח תלקהל

 .תמדקתמהו תדבועה לארשי"ץרא רבד -- ורבד תא אשנ הבהאב
 םיזוכרה לע חספ אל .עיגה "הפמפ,ה יקחרמל דעו תוצופתה יבחרל

 םש תאצמנ ילוא ,םוקמב תחא החפשמ םג םאו ,רתויב םינטקה

 "?חישמה רצעיי הללגב לארשיב תחאה שפנה,

 שפנ"ןובשחו תוריסמ .הבהא ותחתמאבו םוקמל םוקממ דדנ ךכו

 וא יממע ידוהי ןוגינ םג איבה ורבד םע דבב דבו ,ונמע ירוזפל

 -נגראב תחדינ הניפב םהמ דחא םיארוקש יפכ ,"םעונ לש ונוגנ,, ,ידיסח

 םייחל דהכ ,םירתימה ןיידע םידעורו ,קספנ עצמאב הזה ןוגנה .הניט

 .ץראלו םעל הבהא ,רובצל תוריסמ ייח ,ןכות יאלמ ,םיססותו םירע

 .תדלומב ירבע ץולח ייח

 .םלועל לאומש וניחא ךחכשנ אל

 הדוהי



 בא תעמד

 .תועמדה דאנ תא דודמי ימו הנמי ימ ,ישפנ דמחמ רקיה ינ

 .יוד ונבלו םימ הדרוי יניע יניע ,םירורמתה - ב

 היה יתיב ,םירחאל רתיו דימת ,תוימורת תודימ הליג ותונטקמ

 םילודגל ,םהל הנבה הארה דימת אוהו תונבו םינב .םידליב ךרובמ
 .ללכהמ תאצוי הדימב םינטקלו

 וילע ורחתה .ןמז קרפ לכ םע ,"רדח,.ב וידומל רמג דעו 5 ליגמ

 ידיל דעו ,םולשתה יאנתב תונוש תוחנה םעיצהב ,הביבסבש םידמלמה

 המרג .םהידימלת ןיב לאומש ינב תלבקש ינפמ ,ועיגה םנח דומל תעצה
 .רהמ שיח אלמתה "רדח,הו .םהל ורסמנ הביבסב םינבה לכש ךכל

 השעו ונריע תביבסב הברה עסנ 13714 ןבכ ,םימיל ריעצ ותויהב

 ינפל תחא תבש ינרוכזו .ינויצה ילעופה רעונה לש ןויערה תצפהל

 ,ונרברפב ,ידוהיה ונבוחרב ,תיבהמ עוסנל היה ךירצ אוהו ,םירהצה

 ,השק תימינפ המחלמ ךותמ ,זאו ,יתד םעטמ תאז תושעל היה השק

 ,םירוהה ,וניפלכ הבוחהו דעוימה םוקמבו ןמזב עיפוהל הבוחה ןיב

 ,רצימה ןמ וצלחל ידכ ונתרזעל הנפ ,ונב עוגפל אל ןכ ןוצר ךותמו

 הילעה תלחתהב .,רתוי רחואמ הז תמועל .תיבה תא בזע ונרושיאב קרו

 -ארב םיב"ושה תחפשמ ,ונתחפשמב תלבוקמ רדג לכ ץרפ ,תישילשה

 הליג .עיגה היולג תודרמתה ידכ דעו ,רעונה שפנ ?ע ומחלב ,םוד

 .תיבב הנידעה ותשיג ףא לע ,רובצ ינינעב קזחה ויפוא תא

 ידכ תולילב יתקעזנ םעפ אלו ,לובג לכ הרבע האירקב ותדיקש

 היה .רחשה תולע דע ךישמה תרחא ,ותעדל דוגנב רואה תא תובכל

 .תיבב םידליה תא ליגרה םג ךכלו ,יטתסא שוח לעב

 -תנ ,ץראל ךרדב ,ילגיל-יתלב ןפואב ,1925 תנשב הניול ועיגהב

 םירוחבהו ,ריעב ינויצה סרגנוקה ךרענ זא .םיצולח 150-כ םש וצבק

 תואישנ .הילעל םיטקיפיטרס שורדל ידכ הבישיל סנכהל תושר ושקיב

 שארכ החבנ לאומשו ,תמצמוצמ תחלשמ לבקל המיכסה סרגנוקה

 .םיפסכנה םיטקיפיטרסה תא םלוכ ולבק מ"ומ ירחא .םירבדמה

 רסמש ,לקנרפ לאיחי 'ר ונריע ןב ריצכ ףתתשה הזה סרגנוקב

 ,הרזע ול ונחלש .השקה ילכלכה ובצמ לעו ונממ םולש תשירד ונל

 .המ ןמזל וילע לקיש ,ףסכ

 ןנואתמ אוה וב .זגורו רעוס בתכמ ונלבק רזוחה ראודב ,הנהו

 ,ול חלשנ הלודג החפשמב םילפוטמה ,וירוה ,ונאש ןכתיה ,הרמ ונילע

 ירחאו -- הדובע לכ תושעל לוכי אוהש העש ,תיפסכ הרזע ,ריעצל

 תארי ךותמ קרו -- הלבוה תלגע תביחסל ומצע ריכשהש ונל עדונ הז

 רבדהש יאנתבו ,ףסכה תא ריזחמ אוה ןיא ,ונילא הקומע הבהאו דובכ

 .הנשיי אל הלילח הזה

 ישפחה ונמז בטימ תא .שעמה יברו םירצקה וייח לכ ךרד ךכו

 דובכ תוצמ ודואמ לכבו ושפנ לכב םייקו ונל הבהאלו הגאדל שידקה

 .המחנ ונל ןיא .םינורחאה ויעגרל דע םאו בא

 אבא

 ראב ורטמנש םיבקשק
 רלדא רכםיי

 -צמה וידימלתמ .םודארב תינויצה העונתל ופרטצהש םינושארה

 .לארשי תודלותו ך"נת תעידיב טלבתה ,לקנרפ לארשי לש םינייט 1

 דעוה. ןעמל םיפסכ ףסא .ושפנ לכב ןויצ תביחל רסמתה וירוענמ

 ךורכ היה רבדהש העש ל"קהקה ילובו םילקש ץיפה ,"יאסדואה

 .רסאמ שגועב
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 חקיפ .קזחו יפוא ןוסח .הפוקז המוק לעב ,העיתר אלל בל ץימא
 -חשישש וירוהל ןתנ אל ,אבצל תובציתה ליגל עיגהשכ .הסיפת ריהמו
 יסורה אבצב םינש ךשמב תרישו (םידימא ןב היה אוהו) והורר
 עודי היהו .םידבועמ תורועב םילודג םיקסע להינ ,רחסמל סנכנ רזחשכ
 ,הבחרה ודיב עדונ ,הנומאב ןתנו אשנ .ורבד לע ךומסל רשפאש שיאכ
 םינש ךשמב היה .והודביכו והובהא לכה ,הרבח בהוא ,םיער שיאכ
 היה וצפח רידאו ,תינויצה תורדתסהה םעטמ םודארב הליהקה ירחבנמ
 הנומאב ,ודבל לארשי ץראל הלע 1933 תנשב .ץראב ותיב תונבל
 וצרפ .ול רזכאתה לרוגה ,םרב .ותחפשמ ינב תא איבהל ודיב הלעיש
 (טנמאיד לרב ונריע ןב לצא דבע) ןינבב הדובעה ,םימד תוערואמ
 ,הינשה םלועה תמחלמ הצרפ םייתניב .ןעשמ אלב ראשנו ,הקספנ
 ינבמ דחא ראשנ אל ,ץראל םייתניב הלעש לאכימ ונב דבלמו
 .םייחב ותחפשמ

 -האבו הטילקה ילבח תא לביק אוה םלוא וילע ורבע םישק םימי
 ,ץראב חווהתהש המ לכב ליעפ קלח חקל ,ללכה ייחב ברועמ היה .הב
 ,הגידמה תמוקתב תוארל הכז דוע .היגשיהל חמשו היתולבסב לבס

 .הלואגל ןושארו דובעשל ןורחא רודב תויחל הכזש ךרבמ היהו

 .תירבעה הדגירבל םיבדנתמה ינושארמ היהש ,ןמאנה ונבב האגתה
 הז אל ,רמוא היה ,ינב .ץראה יררחשמו ימחול ןיב ,ל"הצב ךכ רחאו
 םג ונאש אלא ,ודואמו ושפנ לכב בא דובכ תווצמ םייקמ אוהש דבלב
 ...חל הכוז דחא לכ אלש ההובג הגרד וזו םיבוט םיערו םידידי

 ילארשיה ראודב תודיקפב הדובעל לבקתנ וייחל הנורחאה הנשב

 ינבש השגרהה -- וינפ לעמ ףחר דחא לצ קר .ץק היה אל ותחמשלו

 .ותדובעמ דובכב סנרפתמ ותוארל וכז אל ותחפשמ

 םישדח השולש .םייעמה ןטרסב הלח .בכשמל לפנו ערכ עתפב

 .ותמשנ איצוה ט"שת ןויס ט"יבו םישק םירוסיב רסייתנ

 .םהילע תבשייתמ םתעד םיניקזמש לככש ,םימכח ידימלת ינקזמ

 ירבד קיפמ היה ויפו ,לארשיב רבד לכל רע היה ןורחאה ומויל דע

 תא ₪ .הצילמו המכח

 יקטרבמירונ לאקזחי
 דחא .םילשוריב רטפנ .המחלמה יטילפמ דחאכ ,ותחפשממ קוח

 .תירבעו תינויצ החפשמל םודארב דלונ .ןילופב םיניישעתה 0

 החלצה ול וחיטבהש ינרציו ירחסמ ףועמב ,ריבכ ץרמו המזיב ןייטצה

 -סמב קסע ,וימולעב הקירמאמ רזחש רחאל .םירנוילימה דחאכ הבורמ

 -שרחב עיקשה שכרש ונוהו .השראובו םודארב תונוטיסב םימחפ רח

 רוצייל "בופזוי. תשורח תיב ץיבונסוס דיל זדאל'צב דסי .תונת

 ןילופב הז ףנעב םיבושחהמ .(היצטינאס תורעק) הקימרק ירישכמ

 טפנ קוקיזל ינש ר"חיב דסי המחלמה ינפלש תונורחאה םינשב

 בור לעבכ ,הלהנהה שאר רחבנ אוהו .תוינמ תרבח תרוצב ץיבטקב

 קתנ המחלמה ץורפב .ובשומ עבק םג םש .הרבחה לש תוינמה

 והורשק תוירמוחו תוינחור םימינ יכ ,לארשי ץראל אב םשמו ,ךיריצב

 .ץראה םע

 העונתב ןינע הליג .םיברל ביטיהל שש .ןמאנ דידי ,הרות"ןב היה

 דוסייב ףתתשה וירוענב דוע .היתונרקל הבחר דיב םרתו תינויצה

 תצאונמה הלוגב חינה .("ןויצ יריעצ.) םודארב רעונל תינויצ הדוגא

 .ךיריצב אצמנ ,יאמיח סדנהמ .ינש ןב .דחא ןבו ותב ,ותשא תא

 לקנרפ לאיחי



 ןוטמרבא בקעי
 .שיא חירטה אל וייחבכ ותומב .ימואתפ הכ חרואב ונמעמ ךל

 הנלכות אל ולא תוטעמ תורוש ונכותמ םלענ טקשבו העצב 1

 -ביכו והובביח וירכמ לכש שיאה לש ויללעמו ויתולועפ ןכותב לפקל

 ויתרכה .תלצאנה ותומדל םיווק המכ הלענ ןורכזה םויב םלוא .והוד

 םע .הפיחב םייללכה םינויצה תגלפמ ןעמל תפתושמה ותדובע ךשמ

 ,תשדוחמ הפונתב םייטילופ םייחל ונתגלפמ הררועתהשכ הגידמה םוק

 לכ לבקל ןכומה ןקסע לש תפומ שמישו הדובע לועב חונמה סנכנ

 שרד אל יכ ;חקמה לע הדימע אלל תוחילש לכ ,דיקפת לכ ,המישמ

 .איהש הניחב וזיאמ האנה תבוט וא הרומת םלועמ

 הדובעה תקולח לע דקיפ הינשהו הנושארה תסנכל תוריחבה ימיב =

 רדוסמ היהש םשכו ,"יבכמה,, תיבב ישארה הטמב םינושה ריעה ירוזיאב

 תואיל אלל הז ודיקפת אלימ ןכ ,וישעמו ויתוכילה לכב עצקוהמו
 .בבר אללו

 -ורוש ךותמ םלענו ךלוהה םיצולחה רודל ךייש היה ןוסמרבא בקעי

 ליבשבו המ םשל ,המל םלועמ ולאש אלש םיטסילאידיא לש רוד ,ונית

 ותיילע םע .ושפנ ימינ לכב לארשי ץראו לארשי ללכ תא בהא .ימ

 הלח םש ,םישיבכב דובעל קמעל רשי ךלה םירשעה תונשב םודארמ

 יאבצ הנחמב הדובע ול רחב זא .הביבסה תא ףילחהל חרכוהו הירלמב

 ישנא םע ותודידיו ויכלחמ תא .הרטנק תוביבסב ץראה םורדב ילגנא

 ירקי תשומחתו קשנ גישהל הנגהה ישנאל רוזעל ידכ לצינ םש אבצה

 דומילל רסמתה ןכ .19217ו 1920 תוערואמ ימיב שומיש םשל תואיצמה

 ריעל רבע םשמ .הירוב לע ןכמ רחאל התוא עדיש ,תילגנאה הפשה

 ,םיטעמ אל םיטבל רבע ,השק דבע אוה .ותיב תמקהל גאוד ליחתהו

 י'תוירמח,ב קפתסה אל .ללכה ןעמל הדובעב היה וקופיס רקיע םלוא

 בליש ,ויקסע ילגרל םילשוריל וא ביבא-לתל אבש תונמדזה לכבו
 דכתבו תועצהב אב ,הגלפמה ידרשמב רקיב ,"תוינחור,ב הלא וירוקיב

 .תונוש תוישעמ תוינ

 תונתוונעב .הקירמא-לארשי תודידיל הגילה התיה ינשה וביבחת

 -ריכזמו רבזג ידיקפת אלימ הדמתהבו תוירחא לש שגרב ,התמגוד ןיאש

 .הלש דובכ

 בהא אוה .יעבדכ ותואלמל םישקתמ ונדועש ללח רצונ ותומ םע

 ,הקיסומ ,תונמא בביח .ןיאצחל רבד השע אל םלועמו םלשומה תא

 לע חספ אלו (!תאז לע עדי ונתאמ ימ) רונכ לע ןגנמ היה .תורפס

 ,תושודג תויננוכ םע םירפס תניפ ול התיה ותיבב .הגצה וא טרצנוק

 שיאו בוט ינויצ ,בוט ידוהי ,רשי ,שפנ ןידע .ארוקו דחייתמ היה םש

 .וילא הנופה לכל ותרזע םלועמ ענמ אלש בוט

 ץכ םירמ

 לובוס לכארשי בקעי ר"ד

 דבכנה ונריע"ןב תע אלל (הפיחב) ומלועל ךלה ו"טשת -.%

 .ל"ז לובוס לארשי בקעי ר"ד

 יניעב תולכתסה ךותמש המוד םלוא ,לובוס ר"ד היה םייניע אפור

 ונימיל דומעל -- שודקה ץוצנה ובלב קלדנו םשפנל םג האר םילוחה

 ,ןכאו .םימתוימהו םיבוזעה רענהו דליה לש םנימיל דוחיבו םדאה לש

 וייח תונש תא שידקה ,הבוזעה תיעב ,וז הרומחו תכבוסמ היעבל

  .תונורחאה

 םיגייד רפכ םיקהל -- הזה בבלה רבו םימתח שיאה םלח םולח
 היה הפ לעבו בתכב + םיגייד רפכ המלו .לארשיב הבוזעה ידלי לש

 הסמתהל םג יושע תעשופ תונקתפרהל ספתנה בוזעה רענה יכ ריבסמ

 הכרב רוקמ תויהל םילוכי גיידה תודובעו םיהו ,תרצוי תונקתפרהל

 האיבהו םהל הגאד אל הרבחהש םירענהו םידליהמ הלאל ישפנ יופירו

 .הבוזע ייחל םתוא

 .הזה הלענה ןויערה תמשגהל תירובצ הדעו שארב דמע לובוס רד

 ישנא לש םחיתותלד לע קפרתה ,םייטרפה וינינעמ ותעד חיסה אוה

 תא תולעהל ידכ ,הלועפ שרדו עבת ,םיריכזת בתכ .רובצו הלשממ

 הבוזעה תייעב .הריציו הדובע ייחל הלטבו ןווינ ייחמ הבוזעה ינב

 תצלמנ תירבעב בתכש תוזחמ המכ םג וראשנ ויזנגבו והתדירטה

 וכעב השע וייחל תונורחאה םייתנשב .םוחר ידוהי בל לש טהל ךותמו

 הקיתעה ריעה יבוטמ םישנא תורשע וילא ברקל עדיו םייניע אפורכ
 לע הנמנ היה לובוס ר"ד .תלצאנה ושפנ רואל וממחתהש השדחהו

 .ויכמותו ןוגראה ידהואמ היהו ל"ז לקנרפ לאיחי חונמה לש וידידי

 אפור ,ןמאג ערו דידי ,חור ראש לעב שיא ונייחמ רקענ ותומ םע

 .הקספנ עצמאב וייח תרישש ררושמו ,תוירבה לע בוהא םילוח

 קורמופ ףסוי ר"ד

 רחוס היהש ,באז יבצ ויבאל (12.9.1894) ב"נרתב םודארב דלו

 ןב יקוב, אוה ,ןוסלנצק .ל .י ירבעה רפוסה תחפשממ ותבס)

 "רתו תירבעה הפשב םלתשה ,היסנמגב ךישמהו "רדח,.ב דמל ,("ילגי

 םלתשה ,השראו הטיסבינואה לש האופרל הקלחמב דמל ךכ רחא .התוב

 םיטנדוטס תדוגאב ליעפ היה .האופרל רוטקוד ךמסוהו םייניש יופרב

 ירחאו ,ןילופב יאבצ אפורכ תריש הנושארה םלועה תמחלמב .תינויצ

 | .השראוב םייניש יופירב קסע המחלמה

 אשנ ,ועוצקמב ךישמהו ביבא-לתב בשייתה ,ץראל הלע 1921דב

 תונקסעל רסמתה .שולש םייח םהרבא תב החמש תרמ תא השאל

 דעוה דוסיב לעפ ,םייללכו םייעוצקמ םינינעלו ריעה חותיפל תירובצ

 .החותיפו הנוכשה תבחרהל לעפו ושארב דמעו ירחסמה זכרמה לש

 בשוי רחבנו ביבא-לתב םיינישה יאפור תורדתסה ןוגראב ףתתשה

 יופיר עדמ, םשב ץבוק ךרע ,תויעוצקמ תולאשב םירמאמ םסריפ ,שאר
 ןכ .םייניש יאפורל םיימואלניב םיסרגנוקל ריצ היהו "םיינישה

 ישארמ היהו ץראבו ביבא-לתב םיתב ילעב תודחאתה דוסיב ףתתשה

 היהו ביבא-לת תיריע תצעומל תאזה המישרה םעטמ רחבנ ןכו הינקסע

 המכב רבח היה ותומ םוי דע 1935 תנשמו ,1928-32 תונשב הב רבח

 "וריע םיסמל הכרעהה תדעוו תונוישרה תדעו ר"ויו תוינוריע תודעו

 תבוטל לועפל הברהו ,רובצה ללכ גיצנכ ומצע האר ודיקפתב .םיינ

 ינינעל וצרממו ונמזמ שידקה ,ינוריעה ןונגנמה יתורשב םעה תלד

 םילוחה תיב תבוטל תובר לעפו םיכנלו םיכרצנל דחוימב גאד ,ללכה

 .קרב ינבב חור ילוחל

 האפרמ ומש לע החתפנ ותומ ירחא .1942 לירפאב 277ב רטפנ

 .ביבא-לתב םעה דחא בוחרב ותיבב ,םיינעל םייניש יופירל תילאיצוס

 .הפיחב רטפנ ,אפור ,בקעי ינשה ויחא

 .ג ב | .יבצו הנינא :ויאצאצ
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 הטילק הדשב

 ץראב םינוש הדובע-תומוקמב ריעה ינב יזכר [ צ

 תוחפשמה .תמדוקה האמה רמג ינפל התישאר םודאימ הילע
 םע .ראופמ קרפ הב ומשר ,דועו לורק ,ןוסדיוד יגר 8

 .תומלש תוחפשמו רעונ ינב ולע ,ץראה ירעשב והשלכ קדס תובחרתה

 .ץראל הילעה לזמב ונגריע הדמע םינש תורשע .םידיחיו םינגרואמ

 דתיה תישילשה הילעה תא החתפש ,.הנושארה תנגרואמה הצובקה

 אלל .הנושארה םלועה תמחלמ םותב התלעו הצרפש .105"ה תצובק

 םהירחא .רמושה יאצוי ,ונריע ינב 65 םהיניבו ,םיכמסמ אללו םיכרד

 םלועה תמחלמ ץורפל דע*ונריעמ הילעה המרזו הכשמנ םהיתובקעבו

 .זהיתואמסיסלו ןהינמיסל תוילעה לכ ךרד ,הקספה אלל טעמכ .הינשה
 הכורב התיה ,1929 תנש ,אברדא .תוערואמו םירבשמ התוא ורצע אל

 קשיל רדח .ץראל ועיגה םע .הילע לש לג לכ .ונריעמ תרבגומ הילעב
 .הדובע תודמעלו

 הדובעדתומוקמ ןיכהל וקיפסה ונריע יאצוי לש תומייוסמ תוצובק

 ר"חיב ."טקיליס, : םהו .םינוש קשמו הישעת ימוחתב םהירחא םיאבל

 ."םולב. .ביבא-לתב "תוירחא.  ןינב תצובק ,ןויצל ןושארב םינבלל

 ,וקרעב םירורפגל ר"חיב "רוג. .ביבאד-לתב תובתות םינישל ר"חיר

 .דועו .ןורמושב "לאומש ןג,, ץוביק

 םיארחאהשכ ,םירשעה תונש תלחתהב תרעוסה הינבה תפוקתב

 .ןינב ילעופ רישכהלו ךירדהל ךיא ןיידע ועדי אל ןינבה תעונתל

 תויאמצע תוינלבק תוצובק ןוגרא -- ונלש הטילקה יכרדמ דחא היה

 ילעופ תדוגאל תופנוסמ .האלמה ןתוירחא לע ןינב תודובע תלבקל

 ןהל בושח קלח .םירבחה ןיב תוכזלו הבוחל האוושה יאנתב ,ןינבה

 וללה תוצובקה תחא .זאמ תראופמה הנוכשה ,"ביבא-לת בל, תמקהב

 תילגרמ .לאומש קידינ ונריע ינב ידידלע הדסונ "תוירחא, םשב

 ייבמ םיברו .םירחאו ל"'ז והילא רזעילא ןוופוק ,רודגיבא ןמקב .הידבוע

 ידסיימ .ץראל םתיילע םע דימ תאז םתצוכקב הדובע ואצמ ווריט

 ץמאמ וכסח אל .סידיינ לאומש ,השארב דמטש ימ דחוימכו הצורקה

 .םיזידחה תילוטה לש הדירחהו הזוילסה ילרח תלההל

 תא התנב איהו ."הנוב ללוס, תרזעב הדסונ "תוירחא.. תצובק

 תוניפב עודיה לגנמ תיב תא ,ריעב לביק "הנוב ללוס.ש ןושארה תיבה

 .דוד ןגמ רככ--יבנלא--למרכה--ןימינב תלחנ תובוחרה

 םינושארה תאז תצובק ירבח ויה ,1926727 תונשב עויסחה תפוקתב

 םג וקליח םהש אלא דבלב הז אלו .הדובעב ןיפוליח לע וטילחהש

 דופתתשה תא םהל הרשפיא םויב םתדובעש פ"להא,, ירבח ינשל םתפמ

 .ןורטאיתב םת

 התוירחאבו התויחמומב .תאז הצובקב זא ואגתה תורדתסהה יגוחב

 לש ךךוותה ידומעמ םנמזב ויה םה .םהל ורסמנש תודובעה עוציבב

 .ביבא-לתב ןושארה "הנוב ללוס,

 םיפירצה הנחמ זכרמב ,ינמחנ בוחרב קידיינ לאומש לש ףירצה

 רחאל םעפ אל .תוצח ירחא דע הרוהה ידוקיר וכשמנ וב ,זא לודגה

 הדובעב םילועה תכרדהל דבלמ -- םג שמיש .סנואמ הלטב לש םימי

 ול הרזע .ונריע ילועמ םיברל תירמחו תירסומ הרזעו זוכיר םוקמ --

 בוטב העדונש .ל"ז ב"וש לשיפ 'ר לש ותב .הל'הכלמ החונמה ותשא

 .התנובתו חתלכשה ,הביל

 קלח ;הצובקה הקלחנ .ץראב המדאה תדיער ירחא .1927 תנשב

 ינשה קלחהו ,םילשוריב םיפוצה רהב הקיסיפל ןוכמה קדבל חלשנ
 םידחא ורבע רתוי רחואמ .םילשורי דיל תורטעב םימה תכירב תיינבל
 -בקכ םיכישממ םירחאו ."הנוב ללוס.ב הדובע ילהנמכ דובעל םהמ
 .םיעודי םינל

 ידידלע תובתות םיינישל ר"חיב ביבא-לתב דסונ .1936 תנשב
 דובעל ליחתה הנש התואב ,ל"ז םולב לאומש חונמה יאקירמא ידוהי
 םיברל תבותכ הז הסנרפו"הדובע-סוקמ שמשמ זאמו .רקוצ הדוהי וב

 םתגאדב ,םודארב דוע הילע ומלחש םיבר ןכילע רתי ונריע ינבמ
 ,1928 תנשב .הז הדובע םוקמ ןובשחב ואיבה .ץראב הדובע ייוכיסל

 לכ םסעו הביר לביפ וילא לבקתנ .ר"חהיב לש הנושארה ותבחרה םע

 רניו :ומכ ,ריעדינב דועו דוע ופסונ ר"חהיב תובחרתהו הילע לג

 ?םירחאו (ומרקב רטיפ לש ותדכנ) ,הניגר רבונדיז ,ךורב ץוקר ,עשוהי
 העובק תבותכו .ונריע ינבל הדובע-תכשל ןיעמ שמיש רקוצ לש ותיב

 ,דחוימב םודאר ינב לש םדידיו םדאה דידי .לקנרפ לאיחי חונמל
 .הדובעב םרדסל תורשפא אצמ דימת טעמכ

 הרסמנ 1934"ב קחצי"תלחנב ר"חהיב לש שדחה ןינבה תיינב םג
 ,וקב השמ וסיגו קידיינ לאומש ,םודאר ינבמ םינלבקל ל"נה תעפשהב

 םיילהנמ םידיקפת םש םיאלממ ונריע ינב .קידיינ דבכוי לש הלעב
 .םויה דע םיבושח

 ףירצה

 תובהלתהה אלמ ,תיצולחה תישילשה הילעה לג .0 "זו
 יתפומח .ופדנתה תווקתהו הפלוס רופלב תרהצה .קספנו טעמ

 .תפצ ,ופי .ןורבח ,םילשורי תוצוחב וללותשהו וערפתה ויתויפונכו

 .תובשומו הירבט

 היה דבעש ןטקה ץמוקהו ץראב ררתשה טלחומ הדובע רסוח

 .עירפמ ןיאב ןלוג יררהמ ומרזש םינרוחה ינומהב תורחתהל וילע

 ידכ ץראה ירעש תא םהינפל החחתפ הלשממהש .םירצממ "םיפי'ג,,ב
 שורג העברא לש ימוי רכשב תויתלשממו תוירובצ תודובעב םקיסעהל

 םהיתובלב וליפא םסרכל ליחתה שואיהש ,אלפ ןיא ןכל .םויל ירצמ

 .איהה הפוקתה יצולח בטימ לש

 רבשמה חספ אל םודאר יאצוי יצולח רעונ תצובק ,ונילע םג

 ,הרקמ ךאו .םיעיקב תווהתהל וליחתה וניניב םג .הזה ישפנהו ירמחה

 .הצקל הצקמ "חורה בצמ., הא הניש .בושח יתלב הרואכל

 רקוצ הכלמ םשב הריעצ םודארמ ץראל התלע םימיה םתואב

 תא ונל ריזחה הז השק ןמזב התעפוה םצע .(ב"וש לשיפ 'ר לש ותב)

 .הנושארה תובהלתהה

 ךרענש ,קידיינ לאומש ,ל"נה הרובחהמ דחא םע היאושנ ףשנב

 .ץראב םודאר יאצוי לכ טעמכ ופתתשה ,?ורק םחנמ 'ר לש ותיבב

 .םיפסאנה ןיב רשקנ יבבלו קודה רשקו ונב ררועתה שדח םייח קיז

 ומצעל םיקה "ביבאזלת בל. לש םיממושהו םיטהולה תולוח לע

 ףירצהו בר ןמז אצי אל .תוחולזירבשו ןינבדיריישמ ףירצ ריעצה גוזה
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 בבלנה היפלו המסקל תודות .יאמודארה רעונל דודיעו דעו תיבל היה

 םיסנכתמ ונייה וב .רבד םשל היה "ףירצ,ה .הריעצה ףירצה תלעב לש

 ןולחב ןוליוו ןחלוש לע הפמ וניאר בוש .תיתיב הריואב יאנפה תועשב
 ספת םמוקמו םיירמח םיישוק לש םצקוע לטינ .ףטלמ יהמא טבמו

 לש עקר לע שמש תעיקש ,םיבכוכמ םימש ,יחרזמ ןחל ,יטנמור ריש

 ...םיו תולוח

 ,םע-תיבב תואצרה .תוברתה ייחב םג םירועמ תויהל ונלחתה

 לובגב הרימש תוליל ."הנגה. ןבומכו .ך"נתב םיקרפ ,םיטרצנוק

 .ופיו הישנמ

 הינאהמ רשי וכילוה םודאר ילוע לש תונושארה תועיספה

 הניל תוליל םגו םח לישבת ,תדדועמ הלמ ,עוגרמ ואצמ ןאכ ."ףירצ,ל

 .םידידיו םירבח ושגפנ .ורדתסהש דע ,םיטעמ אל

 וקיפסה רבכש םיקיתווהמ הכותבו הרובח ונסנכתה דחא ברע

 -תהל דציכ :הלאשב שודל ונלחתה ליגרכו ןינבה עוצקמ תא שוכרל

 תא רידחהל ךרד וזיאבו ,הדובעה רסוח לש המויאה הקוצמה לע רבג

 םיפתושמ תוחוכב קרש ונל ררבתנ .הדובעה קושל תירבעה הדובעה

 דסייל ,אופיא ,טלחוה .דמעמ קיזחהלו רבגתהל לכונ יאליע ץמאמו

 הרוצבו ,איה התוירחא לעו תונלבקב תודובע לבקתש ןינב תצובק

 .ונמצע תושרב דומענו םוי יריכש םילעופ תויהל לדחנ תאזכ

 דובק, םשב הל ונארקו םודאר יאצוי לש ןינבה תצובק הרצונ ךכ

 רזעילא ,קידיינ לאומש :םה הב ופתתשהש םירבחה ."תוירחא תצ

 ,זיירק םחנמ ,ריש דוד ,תילגרמ הידבוע .ןמקב רודגיבא ,ןמפוק והילא

 אלש םידחא םגו תילגרמ אנינח .דלוגננורק יבצ ,רצבורטסוא לאומש

 לש דוסיה יאנת הלאו .ףתושמה ןויערל םינמאנ לבא םודאר יאצוימ

 : הצובקה

 .םומיסקמל דע םירבחה לש םיינחורהו םייסיפה תוחוכה לוצינ (א

 ."שמש דע שמשמ, הדובע (ב

 .הדובעב ינכט לועי | (ג

 .תויחמומ וא קתווב בשחתהל ילבמ ,םיחוורב האוושה (ד

 םינויד -- ןיפנא ריעזב הדובע תכשלל "ףירצ,ה היה הרהמ דע

 ,תועגימ תובישיו רכש ימולשת ,תונובשח לוהיג ,הדובעה רודיסב

 .םירעוס םיחוכיוו

 תויחמומב לעופל ןתוא האיצוהו תובר תודובע הלביק הצובקה
 ,ןושארה הנובדללוס ידסייממ התיה .םידדצה לכ ןוצר תעיבשלו הבר

 לש הרושו תורטעו ןמש"-ןב תא התנב .חונמה ןלפק .א לש ותושארב

 ואצמ רתוי םירחואמה םודאר ילועמ םיבר .ביבא-לתב םייטרפ םינינב

 הב ודמל םיטעמ אלו ,וז הצובקב ץראב ןושארה הדובעה"םוי תא

 םילועמ עוצקמ-ילעבכ םיעודיו וילע םיסנרפתמ םה םויה דעש עוצקמ

 .היינבה הדשב

 לע םג וחספ אלו ןמזה תצורמב ונצרא לע ורבע תובר תורומת

 -יתב ודסיו ץראב וזחאנ הירבח לכו המייקתה םינש עבש .הצובקה

 .ץראב תראפתלו םשל םיפנע תובא

 "תיצולחה הפוקתה םע דחיו ,תובהלב "ףירצ,ה הלע 1930 תנשב
 .אוה םג םלענ תיטנמור

 םהה םינמזה תא םיעוגעגבו טטרב דימת םיריכזמ ףירצהייאב לכ

 ,איה .םנורכזמ שמ אל ףירצה תלעב רכזו ,םימוצעה םיישקה ףא לע
 ורזח םינש רובעכו םילשוריל רוגל ורבע .התחפשמו "ףירצ,ה תלעב

 הידידיו היצירעמ גוחו שרוד לכל חותפ ראשנ התיב ,הביבא-לת בוש

 םודאר-יטילפ לבקל הקיפסה דוע היינשה םלועח תמחלמ ףוסב .לדג

 -סומה לכל הרגיש םיבר םיבתכמ .חל תינייפאה תוריסמבו תויבבלב

 .רכנב ןושאר רוא קיז השמיש םיברלו םידידיו םיבורק שופיחל תוד

 היתונברק ןיבש .הלודגה האושה לע תוערה תורושבה ועיגהשכ

 ותשאו ב"וש לשיפ 'ר ,םישישיה הירוה םג ויה םודארב םינושארה

 הרצע אל .,םיינלופ םיערופ ידיב הבר תוירזכאב וחצרנש ,ל'רתסא

 תמאה הל העדונ אלש יפ"לע"ףא -- חצנל םדנו הב רבשנ הבלו חוכ
 .הירוה לע הרמה

 הצובקה רבח |

 קידיינ על הכלמ לש ףירצה
 דבכתהל ,וילא סנכהל היה לוכי ןיפכד לכ :ונימב דחוימ ףירצ היה הז

 .ללאשת -- ? דציכה ,םוקמ תלביק -- ןולל תשקב .ברעו םירהצ ,רקוב תחוראב

 ובו על'הכלמ לש הלעב לש וידי ומב םקוהש דחא רדח לכה ךסב הז היה ירה

 ויה אל על'הכלמ לצא ךא !ןוכנ .קונית הבו םידלי תטימו תוטימ יתש קר

 היה רצה ףירצה .רשפא יתלבו רשפא לש תונובשח התשע אל םלועמ .תויעב

 ישימחו יעיבר ,ישילשל הנילל ףסונ םוקמ ליכהו ,חתמתהש םימסק ןומראכ

 .רדחב

 רסח אל אלפ חרואב ירה ,אל וא הנוב ללוסמ ףסכ לאומש הלעב איבה םא

 ךא עיגהש ,שדח הלוע לכל םניח ןולמ ,םניח-תדעסמ התיה וז .ףירצב דוביכ

 .הדובע תכשלל םג ףירצה תא ךפה לאומשו .ביבאילתל םודארמ לומתא

 .הדובע םוי שפיחש הלוע לכ הילא ףריצו הנוב-ללוס דיל ןינב תצובק דסי

 אל תאז לכבו עוצקמב ךירדמ ,תונובשח להנמ ,החמומה יאנבה היח אוהו

 םלישו ללוכ םוכסל הדובעה ימי לכ תא ףריצ .הדובע רכשב ןורתי לכמ הנהנ

 הלועל ,קיתוול ,רוחש לעופלו החמומל הווש יתלב הדובע דעב הווש רכש

 | ...ומצעלו -- שדחה

 אובי אל הלעבש ,העדי על'הכלמ .םהה םימיהמ םיאמודארה ויה הלאכ

 רחאל קר אובי אוה .ינגרוב גהנמ הז ירה יכ ,םירהצל תחא העשב התיבה

 תוטחולה םירהצה תועשב איה הצר ןכ לעו ,ןינבה תכאלמ תא םייסיש

 ,הדיב לס ,למרכה תנפ ,יבנלא בוחרב ...ריעה הצקב םקומה ןינבל דע ףירצהמ

 ןנטצהש קרמ ןטק ריסבו המדא יחופת םע תומח תוציצק ,תוחלצ יתש ובו

 תוגרדמב םוגיפה לע התלע .לפסב יח טלסו ,ןיסמחה ימי ףא-לע ךרדב

 בשייתהש ,לעופ לכל יבבלה יהמאה הכויח תא הכייחו ,תנעשמ ילב תועוער

 תא דועסל ידכ ,ויכרב לע היקנ תיפמ שרפו םינבא לג לע וא ,שרק לע

 ,םאכ םלוכל התיה על'הכלמו ,םיקוור ויה לכה .ולימרתמ איצוהש ,ותחורא

 םהיתושנ תא הדמיל ,ואשינ םאו ...ךודיש ףאו הריד ,הדובע ינינעב תצעויכ

 | .םיזופת ץימ םע הגוע תופאלו לארשי חסונ יפל לשבל

 לכאו ףירצל ץרפש והשימ דגנ ףא בלב הניט תאשל העדי אל על'הכלמ

 ינפ לבקל םיאמודארה לכ םע אבש ,בנגל ףאו ...תבשל הניכהש לישבתה תא

 הפירצ לש תלדה לוענמ תא רבש םייתניבו ,םודאר תב השדח הלוע ,תחרוא

 ,אלימ -- :הרמאו החלס ,ןוה זא ויהש ,תוריל הרשע שמח התרגממ איצוהו

 תחתו ץולח תויהל ופוס אוה םג .למגיי ןאכ ךא ,הז עוצקמב ןיידע ליגר אוה

 ..ביבא-לתב םיתב הנבי ,םיתבל ץורפל
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 רובזי

 ידילי ,לארשיל הנגהה אבצ ילייח לש םתומו םהייח תשרפ איה

 םשפנ ופרח רשא ,םודאר יאצוי לש םהינב ץראה ידיליו םודאר
 ונייח ןעמל הרובגב ולפנו ,יניס עצבמבו תואמצעה תמחלמב תומל
 .ונתלואגו

 הימחנ ןמקב

 םייח רוד-ןב

 באז יבצ אריעז

 יכדרמ יקסבוקנימ

 קחצי ץירטומס

 המלש הבלס
 םחנמ ןמדירפ

 ללה םיובנטכיפ
 םחנמ ןמפיוק

 לאונמע ןמניילק .
 ףסוי םיובנזור \

 ריאמ קחצי ןמטור .

 לארשי ןמצראווש 3

 ! םלועל ונבלב םותח שודקה םרכז אהי

₪ ₪ 2 ₪5 ₪ ₪ ₪ ₪ = 

 תג "1 0 =

 הימחנ ןמקב

 הלע .םודארב 19187"ב דלונ .הכרבו לדנמ םחנמ ב"ושה לש םנ

 הדובעל ףאש ותודלימ .םילשוריב הבישיב דמל .1926 תגשב ץראל

 .םיסדרפב דבע םש .הדוהי"ןבאל רבע וידומיל םויס םע .תיאלקח

 1936 תוערואמב .ץראב םינוש תומוקמב הרימשבו תואלקחב ךכ"החא

 -ןורכזל רבע .ביבא-לת"ופי לובגב הנגהה תודמעב םילק םיעצפ עצפנ

 .טפשמל דמעוה .הבשומה לש יברעה רמושה חצרב דשחנ .בקעי

 וז המשאה הפלחוה ךכ-רחא ,הליחת הנווכב חצרב םשאנ הליחת

 הנחמב םייתנש רצעמל ןודינ אוהו ,הגגשב םדא תגירה לש המשאהב

 -ליחב תריש ,יטירבה אבצל סייגתה םלועה תמחלמ תליחתב .תילתע

 תודהי ידירש תלצהב ףתתשה .תירבעה הדגירבב ךכדרחאו םינחתותה

 .הפוריא

 תנוכש ,וירוגמ םוקמ תנגהל בצייתה רורחשה תמחלמ ץורפב

 ףרטצה םינחתות תדיחי תמקה םע .ןגזתמר דיל "יחרזאה הדפמה,

 ןו'גל דיל ,ןדריה קמעב ,ןדריה רמשמ דיל תוברקב ףתתשה ,הילא

 השולש רחאלו םיכרד"תנואתב עצפנ תרצנ לש השוביכ םויב .'וכו

 אבוה תרחמל .(4.8.48) ח"שת זומתב ח"כב ,ויעצפמ תמ תועובש

 .תונב יתשו םינב ינש, לחר השא חינה .קחצי תלחנב םימלוע תחונמל

 .ותליפנ ירחא םישדח העברא דלונ ריעצה ונב

 םייח רודזןב
 ,ס'הידבוע םייח 'ר לש ותב) תילגרמ תיבל הרשו קחצי לש םנ

 ד"פרת 'ב רדא ו"כב דלונ .(רקוצ םינוב 'ר ב"ושה לש ותדכנ ב

 תא ורמג ירחא .14 ליגב .בל-יולגו יפואדרשי ,זילע דלי היה .םילשוריב

 .רוגיב יזוחמה רפסה"תיבל רבע .םידבועה ידליל ךוניחה תיבב וידומיל

 היתוצעומב ףתתשה .הב ליעפ היהו "םילועה תונחמה,, תעונתל ףרטצה

 -תכמבו רפסה"תיבמ תומישרב .המשגה ייחל ומצע רישכהו הירוריבבו

 .העבה"תלוכיבו הביתכ ןורשכב הלגתנ וירבחו וירוהל ויב
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 ףרטצה .השולשה תעבגב וידומיל רמגו ביבא-לתל רזח 15 ןבכ
 םיקרפה-תלחמב הלח םש .הטישה תיבל האציש "םיגוחה, תצובקל
 ,השק לרוג-תכמ ול התיה וז הלחמ .וילח תטימל ותוא הקתירש

 ,אשמ אשונ .שרוח ,יאלקח תויהל דוע לכוי אל ןפ שח רקיעבו

 ,הקימעמ האירקל לצינ ותלחמ ימי תא .םיקחרמב טטושמו רהב דעוצ

 השדחה תירבעה הרישל ול הקיזו תוגה-קימעמ ,היה רפס"בהוא יכ

 .וירבחל ,םיצוביקל ,הדשל רזח ,ריעה תא בזע אירבהשמ .התורפסלו
 .ח"מלפל בצייתה הנושארה האירקה םעו ,1942 תנש האבש דע

 הלוגהמ ועיגהש תועידיה ךא ,הרשכהבו םינומיאב השע הנשכ
 -רשיצראה רעגל ,ול םרג הפוריא ידוהיב חבטה .החונמב והוחינה אל

 יטירבה אבצל סייגתהו ח"מלפהמ שרפ .ןורחו ןובלע ,באכו עוזעז ,ילא

 הרהמ דע .ןדעבו םירצמב ךכדרחאו ץראב תריש הליחת .םיה ליחל

 אוהו .חימלפה תא בזעש לע ,תימצעה תורסיתהה .תוחכפתהה האב
 םימימ וירבח לא .הרנמ לש םיעלסה יקוצ לא הנפו יצה הנחממ קרע

 םיטבל לש שדוח רובעכ םלוא .ובלל הבורקה תיצולחה הריוואל .ורבע

 אבצב ותורש םותכ .ול יופצה שנועה תא עדי םא םג ,תורישל רזח

 ףרטצהו עונלוקה תמבל ךשמנ םייתניב ךא .הדובע ייחל רזח

 "ויבא תיב, טרסה תא הניכהש ןיול ריאמ יאמבה לש הטרסהה"תצובקל

 ,תונויער לעב היה יאמבה ירבדלו ,העיתפמ העידי הז חטשב הליג

 .הב ומוקמו םיטרס תיישעת לע םלח .רשי לכשו ןוימד

 תורישל בוש בצייתהו םיטרסה יניינע תא םייח בזע 1946 תנשב
 ןויצע עוגבש םידבר ץוביקב ןמאתה ,םילשוריב לעפ .ח"מלפה

 סרוקל ומצע רישכהל -- רוגיל .הפיחב ןוינכטל ,הירסיקל רבע םשמו

 .ח"מלפה םעטמ םיאמי לש הובג

 .ועזעז קוקיזה-יתבב חצרה .ולכ רעסנ תוערואמה תליחת םע

 -תלועפ תא וננכיתש הנגהה ישנא .םקנ תבשחמ ובלבו הייוולה ןמ רזח

 תא ןובשחב ואיבה אל ,ךיישדא דלב םיחצרמה רפכ דגנ לומגתה

 -תגולפ דקפממ תושר לטנ ,םילשה אל אוהש אלא .םייח לש ותגולפ

 עלקמ"תת לע ףסונ .תצרופה הילוחב ןגס דיקפתב אציו ןישנועה

 הצר תאז םע .תותלד תצירפל ןזרג םג ומע חקל ,דייינומירו

 התשק ןכילע .קשנ יאשונ םירבגב קר עוגפלו הדוקפה לע רומשל

 .הלועפה

 ןייטצה םייח .תיב לכ לע ומחלו רפכל ורדח ראוניב דחאב

 אוהו ושארב עגפ רודכשכ ןורחאה עגרה דע הרובגב םחלנ .הצירפב

 .יתעצפנ ינא ,וכישמת, :םהל רמא וירבח םשמ והואשנשכ .לפנ

 .רוגיב רבקנ

 ךנהש תרמא דימת. :בתכ ,ותומ ינפל ומאל ריאשהש בתכמב

 .ןויצע רפכ תונברק תא ירכז .ינעמל הרובג ייה ,תורובגה תוהמאהמ
 סוקנל שי ,ארונ .הפיחב הייוולב יתייה םויה .קוקיזהז-יתבו ןמשדןב
 ."הניב םדמללו

 לייח היהש .רוד"ןב קחצי .באה םג לפנ ןבה תומ ירחא בר אל ןמז

 .םלוע תומחלמ יתשב

 .םיריש .תומישר) ריאשה רשא םיבורמה ויבתכבו וייח ךרדב

 שפנ-לעבכ םייח הלגתנ (דועו תיתורפס תרוקיב .םימוגרת .םירופיס

 קקותשה .תמאלו תומלשל הפיאש .םישופיחו םיטבל תבר ,תימניד
 ףוג וניאש אלפנו רימט ןינב.ל .תוימינפ תויווחב םירישע םייחל

 ."לכה תוזח האור ינא ובו .תויחל םעט ןתונה

 רפסח תא "םילעופה תיירפס. האיצוה יתורפסה ונובזע רחבממ

 ."רודדןב.



 באז יבצ אריעז

 םיצולח .תישילשה היילעה ינב ,אריעז לחרו השמ לש םרוכב םנ

 ,ץיבוניבר המלש 'ר ר"ומדאה יאצאצמ באה דצמ) ינבר -

 .םודארמ רקנב הלדאו ריאמ לש םדכנו ,("המלש תראפת,, רפס רבחמ

 יבצדרב לארשי -- ודוד .העודיה קורמופ ףלוו שריה תחפשממ
 .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא ינקסעו ידסייממ ,ל"בי (גרבנגייווצ)

 ליגב רבכ .ביבאזלתב (1929 ילויב 23) ט"פרת זומתב ו"טב דלונ

 ןייטצה םידליה ןגב .ולש שפנה תולוגסבו תונורשכב וניחבה ךרה

 סנכוה .ביבא-לתב "רופלב., יממעה רפסה-תיב תא רמג .די"תכאלמב

 רובעכ .הקינכמל ויתויטנ וטלבתנ םשו ,קמעה רמשמב יכוניחה דסומל

 יחתפנ הפ .הפיחב ןוינכטה דילש הכאלמל רפסה"תיבל רבע הנש

 הליג .ותדמתהבו ותדיקשב אילפהו תובחרנ תויורשפאו םיקפא וינפל

 .תואנוכמה עוצקמב רושקה רבד לכבו םירישכמו חדובע ילכב ןיינע

 ,ןולוחב וירוהל רזחו םייעוצקמה וידומיל תא םייס 1947 תנשב

 עיקשה  ותרכשממ קלח .תורטונל תורישה-תנשל סייגתה םשמו

 םייס .ןמזה אובב םהב שמתשהל הוויקו ,ועוצקמל הדובע-ילכ תשיכרב

 המשגה ייחל ןנוכתה .ןולוחב רטונ שמישו םידלי רפכב םיאתמ סרוק

 -ינב .ןירוה תיב דידלעש הניגה תא חפיט תדחוימ הביחב .תיצולח

 תנקתהב הדובעה-תחמש ללגב -- וירומו ,ותוישעמ לשב והובביח וליג
 .םהב שומישבו םילכ

 לע םהירופיס עומשל בהא .אתבסלו אבסל דאמ רושק היה

 יקיב ןוסאה ינפל עובשכ .הלוגב םידוהיה ייח לעו ןילופב החפשמה
 תיבב ובכעל השקיבו ,ןנוצמ אוהש ומא השיגרה ובושב .ובס לצא
 השרמ וניא ץראב בצמהש ,ורמאב רתענ אל אוה םלוא ,םירופס םימיל
 ...קנפתהל

 ךרדה תא קודבל ןולוחמ חותפ רדנטב םירטונה וירבח םע אצי
 םויב רוזאי םיחצרמה רפכב ותומ תא אצמ דחי םתאו ,םילשוריל

 -תלחנב תורבקה"תיבב םימלוע תחונמל אבוה םויה תרחמל .9
 םקוה חצרה םוקמב ."העבשה, ןורכזה"רפסב -- ורכזל םיפד .קחצי
 ."העבשה רמשמ,, בשומה

 ("לטומ.) יכררמ יקסבוקנימ
 ?רדח,ב דמל .םודארבי 1919"ב דלונ .לספו הדוהי"םחרבא ן
 .הב דבעו תורגנב םלתשה ךכ רחאו ,ינלופ יממע רפס"תיבבו

 לבוכורג, ץוביקב הרשכהב םינש 4 השעו ץולחהל ףרטצה 16 ןב
 ליחב תרישו ינלופה אבצל סייוג םירשעה ותנשב .השראו דילש

 דגנ קר אל ידוהיה ודובכ רמשמ לע ץמואב דמע .הדבכה תונחתותה

 רדסמב ,םעפ .םמע"יזבמו םידוהי דגנ םג אלא ,םיימשיטנא םינלופ
 ,לארשי תד לע םייוגה ינזאב גולגלב רבדמ ידוהי לייח ועמשב ,יאבצ

 ורטפו וחורל ןיבה ינלופה ןיצקה .ופוצרפ לע רטסו הרושהמ ץפק
 .ילמס שנועב

 שוביכה ןוטלש םסריפשכ .םלועה תמחלמ הצרפ אבצב ותורישב

 םשמו בובלל חרב ,רבעשל םילייח םידוהיל תובצייתה"וצ ינמרגה

 הבתשנו ,ותויצולחו ותוינויצ ריתסה .היסורל םיבר םיישקב עיגה
 םחפה"תורכמב ,קסבורטפורפינדב תשורחה"תיבב ץורחו בוט לעופכ
 .הלוא-רקשאב ךכ רחאו ןודה ןגאב

 ומעו .טרדנא לרנג לש ודוקיפב היסורב ינלופה אבצל בדנתה
 ןחתותכו בול רבדמב ויתורושב םחליהל ףיסוה .סרפ ךרד ץראל אב

 השפוחל ץראל אב הינטילופירטמ םיביואה ושרוגש רחאל .קורבוטב
 היבחרמ ץוביקב הנשכ השע .ץולח ידגבב וידמ ףילחהו ,לייחכ
 וריעלינב ובשי הב ,לאידגמל רבע ךכירחא .וירבח לע בבחתנו

 .תלוזל-ותרזעו ותובידנמ ונחנ םיבר .םיסדרפב דבע .ותרשכהמ םירבחו

 :ורמאב ,החמשב תודמעה לא ךלוה היה .תיזחה םוחתב ,לאידגמב

 םחליהל יתיכזש ירשא ןאכ ,םינלופו םילגנא ןעמל יתמחלנ קורבוטב,,
 ."ימע דעב

 14 חרימשב דמע םעפ אלו ,הבשומח תנגהב ךישמה תוריסמב

 אבוה .1948 סראמב 5"ב ושארב ביוא-רורכ עגפש דע תופוצר תועש
 .לאידגמב םימלועדתחונמל

 ("ימטימס.) קחצי ץירטומס

 ד"י םויב דלונ .םודארמ הננ'זור תיבל הרשו בקעי לש םנ

 םויס רחאל .(1925 טסוגואב 24) ביבא"לתב ה"פרת בא םחנמ ב
 סכמ ש"ע יעוצקמה רפסה תיבב תוטרח דמל ,יממעה רפסה-תיב

 רחאו ח"מלפל סייגתנ ,הרשכהל ךלה ,"דבועה רעונה, רבח היה .ןייפ

 תומישמ ירמה תופוקתב עציב בל-ץמואבו תוריסמב .ם"לפל ךכ
 ,תוינאהמ םיליפעמ תאלעה .םירשגו לזרב"תוליסמ ץוציפ : תוזעונ

 היה םיינורקע םיחוכיווב .דועו ןיקתיו רפכב םיטירבה הנחמל הצירפ

 -- הרבחה ייחבו ,םינפיאושמ אלב ,ולש תמאה לע הדימעב ינוציק

 .הקיסומו ימיו יתשבי טרופס בבוח היה .תלוזה תרזעל ותונוכנב ינוציק

 .הפ תיחופמב הניגנב המיענהלו רוביצב הריש ןגראל בהא

 -ורילו בגנל תורייש יווילב תריש .תונלבחלו כ"מל סרוק םייס

 עצפנ לאינדייבנ תדוכלמב .ןויצעדרפכל הריישל חלשנ םשמו .םילש

 םידקפמו םירבח ילודישל .ויניעל ךומסב וב ועקתנ םיסיסרו ,ושארב

 היניע תא אפרל ידכ ,ביבא-לתל תדרלו יברקה ותוריש קיספהל רתענ

 תורהזא ףא לע .ץראל ביואה תואבצ ושלפ םייתניבו ,ךשמנ יופירה

 ףתתשה .ןוירשח ליחל ףרטצהו ויניע יופיר תא קיספה םיאפורה

 .םילשוריל ךרדה תצירפל תוברקב

 תרטשמ ןינבל וישנא םע רדח םינלבח לש הקלחמ דקפמכ
 יח אצי אל םהמ שיאו (1948 יאמב 30) ח"שת רייאב א"כב ןורטל

 דחי ,(1949 רבמבונב 17) ט"שת ןושחב ו"טב הרבעוה ותיווג .םשמ

 .םילשוריב לצרה רה לע םיחא"רבקל ,וירבח תויווג םע

 ("קעלאס/) המלוע הבכס

 וירוה תיבב .1922 סראמב 25"ב םודארב דלונ .רתסאו קחצי 1

 עוצקמה .ץראל הילע לע םלח ותודלימו ,יתרוסמ ךוניח לביק

 השילפה םע .םודארב יעוצקמה רפסה"תיבב שכר ילמשח ךותיר

 הרשכה ץוביקל ףרטצנ םש ,הנליול עיגהו טלמג ןילופל תיצאנה

 ,םודאה אבצל סייוג ,1941-ב היסורדהינמרג תמחלמ ץורפב ."דוחיא,

 ומגב .בשיביוקב תוינוכמל תשורח"תיבב הדובעל רבעוה ךכ רחא
 וירוהש ,ול עדונ םלוא ,ותחפשמ רחא שפחל ןילופל רזח המחלמה

 ןילופמו לובגה תא "בנג,, .1942 טסוגוא תיצקאב םודארב ודמשוה

 .הינמרגבש יאקירמאה רוזיאל -- המחלמה רמג םעו גארפל אצי

 ושע (ודוד היה הפיחמ ל"ז לובוס ר"ד ונריע"ןב) ץראב ויבורק

 .םהיתוינפל הרתענ אל טדנמה תלשממ ךא ,ותולעהל םיבר םיצמאמ

 ,לטשיונ ןוטנק לש ןוטלשה ךרד ,ץייווש תלשממל השקב ושיגה ףוסבל
 .הבלס המלש טילפל םישדח השולשל ץייוושל הסינכ-תושר קינעהל

 .ץייוושל אב אוהו -- בר ישוקב הנתינ הזיוה

 אל סנ ךרדבו .ץייוושמ ןוריוואב ץראל עיגה 1947 ילויב 3"ב

 רשקתנ .טדנמה תלשממ ידיקפ ידיזלע דולב הפועתה"הדשב בכוע

 התיה הדנובעה .ןיינב תדובעב הפיחב דבועו רג היהו ,ובל לכב ץראל

 ,אבצל בדנתה הנש תיצחמ רחאל .וקלחב חמש םלוא ,וילע השק

 תרישו ח"מלפל חלשנ .סויגל ארקנ םרט ולש ןותנשה יכ ףא

 .5 דודגב
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 םחל ,הדלוח לע תוברקב .םילשוריל ךרדה תחיתפב ףתתשה

 תיבב ,ןירבו'ג תיבב ראדארה שוביכב ףתתשה .עצפנו ןורטל תיזחב

 -תמרו ןומטקב .חאר'ג-ךיש שוביכב ,אבוצב ,לטסקה שוביכב ,הפוטאנ

 אצי תוברקה לכמ .שירעדלאבו חיפרב .בגנב םחל ןכ .םילשוריב לחר
 .ופוגבו וחורב םלש

 אבצהמ ורורחשל ךומס .בגנה לש יחרזמה לובגב לדנרגל חלשנ

 ,תליאל ךרדב הדירחמ םיכרד-תנואתב (1949 ינויב 13-ב) השק עצפנ

 םילוחה-תיבל אבוה .הנופצ בושל רבכ הכרטצהש ,ותגולפ התנח םש

 ,הרובקל אבוה .רטפנ (15.6.49) ט"שת ןויס 'כבו ביבא-לתב "הסדה.
 .קחצי תלחנב תורבקה"תיבב ,יאבצ סכטב

 הדיקשב דמלו הרבח תולאשב ןיינע הליג ח"מלפב ותוריש תונשב

 ישפנ רוסמל ןוכנ ,ריעצה רמושה תעונת םע ההדזה .תירבעה הפשה תא

 .םייצולחה םילאידיאה תמשגה לע

 .ןנולתה אלו לבק אל ץראב השקה ותדובעו ולבס ימיב ףא

 .ץראב וייחב רשואמ היהו הבהאב לכה לביק

 םהנמ ןמדירפ
 1926 רבוטקואב 25-ב דלונ .םודאר ידילי הנחו םהרבא ו
 לדג .םהידלי תשולש תסנרפל השק םילמע םירוהל ,ץראב

 התלחמ ללגב .תיצולח תירפכ הביבסב .,בוכורוב תנוכשב ךנחתנו
 ריעמ דודנלו התיב תא רוכמל החפשמה החרכוה ,םאה לש תכשוממה
 רתוי דוע תורדוק ושענש ,ותודלי תונש תא ורידקה ולא תואלת .ריעל

 הדובעל אצי השקה ירמחה בצמה תמחמ .12 ליגב ומאמ םתייתנשמ
 .יממעה רפסה-תיב תא םייסש ינפל

 יכרד תא אצמ דבועה רעונה לש תיכוניח הצובקב ורקבב
 -לתב הדובעל אציו תואלקחל ךשמנ .תומלתשהל תורשפאו םייחב

 תורשפאו המיאתמ הרבח רסוח תמחמ ךא ,בר קופיס אצמ .םישדע
 -ייעב הרשכהל האציש תילארשיצרא רעונ-תרבחל רבע תומלתשהל

 לש ךוותה"ידומעמ היה ,דמל םימי יאצחו דבע םימי יאצח .דורח

 ,1944-ב .םייתנש ירחא .םיחבשל התכז קשמב ותדובעו ותרובח

 -תנש דחי ושע .רסוניגמ "תומדש, תצובק םע ותצובק הרבחתה

 .בגנב םיביבר ץוביקל ופרטצה 1945 ףוסבו רוגיב תסייוגמ הרשכה

 בוט ןתפרכ עדונ ,ויתויעב לכל רע היה .קשמהו הרבחה ייחב הרעתה

 .החיחצה בגנה תמדאב ,תוקרי לודיגב תושעל לידגה דוחיב .רוסמו
 .ריעב קווישל הנושארב חלשנ קריה"ןגמ ולמע ירפשכ היה לודגה וגחו

 ,קשמה לע הנגהבו הדובעב ותבוח תא אלימ רורחשה תמחלמב

 ברקב לפנש דע -- ירצמה שלופה יווקל רבעמ קחרה ,דדוב יאכ היהש

 אבוה םייב וב .(1.6.48) ח"שת ןויסב 'ד םויב 'גולסעדריב שוביכב
 .םיביברב תורבקה"תיבב םימלוע"תחונמל

 ללה םיובנטכיפ

 טסוגואב 3-ב םילשוריב דלונ .םודארמ הבוטו דוד לש םנ

 םע רבע ךכ"רחא .'ה התכ דע "הירומ.. רפסה תיבב דמלו ב

 .םהילע הדיקשו םידומילל הבהא ינמיס וב ורכינ .ןג-תמרל וירוה

 יירבחל רזע .וירומו וירבח לע בוהא היהו תועוצקמה לכב ןייטצה

 הצוחמו רפסה תיבב ,רעונה ייחב ליעפ .הרובחל שאר היחו םירועשב
 .טרופסל ונמזמ שידקה תוברו ,ול

 אל ,ביבא-לתב ןוכיתה רפסה"תיבב וירועש סמוע דיבכהשכ םג

 םג התיה וילע הביבח .רוניכב הניגנ הז ללכבו םיברה ויקוסיעמ לדח

 םוקמל הכז ןג-תמר "לעופה.ב תויורחתב .הצירהו הלקה הקיטלתאה
 .רובתה תפקה ץורמו תואמצעה םוי ץורמב ףתתשה ןכ .הצירב ןושאו
 1000-כ לש ףסואל עיגה .םילוב תונפסא-- איהו .ול היה תובבוח דוע
 ,םילוב

 ךכ םשל .ןוינכטב דומלל ןנוכתהו תונוכמ"סדנהמ תויהל ףאש
 סנכיהלו תורגב-תדועת גישהל ידכ ,תיששה התכב ברע תיסנמיגב דמל
 .תפומל תאז השעו -- ותיבל ביבסמ הניגב לפטל בהא .ןוינכטל

 דובעל הצר יכ ,ל"חנל בדנתה ותוסייגתה םע .אבצב היה הנשכ

 הכרעמה תליחת םע .ומייסל הכז אלו ם"יכמ סרוקל חלשנ .תואלקחב

 וחלשל ומיכסה וידקפמש חמש המכו .הנושאר שא"תליבטל חלשנ יניסב

 ללהו ירזכאה לרוגה הצר ךא .הכרעמל יברק לייחכ סרוקה עצמאב

 .וייחל 19-ה תנשב .הכרעמה לש ןושארה המויב לפנ

 הכוסנ קוחש תעבהו .המזיו ץרמ אלמ .םייח ססותו היה שפנ"ןידע

 .וינפ לע דימת התיה

 םחנמ ןמפיוק
 ילויב 6-ב דלונ .םודאר ידילי ,האלו (ילא רזייל) יהילא ן

 ס"יב לש תוקלחמ ששו יממע רפס"תיב רמג .ביבא-לתב 9

 ףתתשה ,הימיה תולועפל ףרטצנ יממעה ס"היב רמג םע .א"תב ינוכית

 ,ח"מלפל אלמ סויג סייגתה 1946-ב .'א הגרדל עיגהו םיב םינומיאה לכב

 םיליפעמה"תיינא תולועפל די ןתנ ,םיימיו םייתשבי םינומיא רבע
 1947 ץייק ףוסמ .ןיסירפקל הלגוה היעסונ םעו "יקסניזול יתבש.

 ירחא .ח"מלפה םעטמ ןוינכטב זכורמ ימי סרוק רבע 1948 ראורבפ דע

 חקלנ ךא ,ביבא-לתב הימיה תולועפ תא ןגראל ןנוכתה ,סרוקה רמג

 לש דיקפת אלימ .תוברקב םש ףתתשהו םילשוריל ךרדה תצירפל

 -ייחלו ברקל ןיידע ונמוא אלש ,םינוריט"םיסייוגמ לש הקלחמ דקפמ

 .תעמשמב דיפקה ךא ,םבצמל ןיבה ,וידוקיפל רוזעל הבריה .םישק אבצ

 וירבחל תשומחת תקפסאב קסע םיבנע"תירקב םינוירשה תקלחמב

 ןיב ךרדב העקתנש הריישה םע היה .םיניירושמל םינעלקמ תריחבבו

 םיעוקתה תא ץלחל אציש ןיירושמ לע דקיפ .איגה רעשו בויא-ריד

 וריזחהל למע ,ולש ןיירושמב גימצה עגפנשכ .םיעוצפה תא ףוסאלו

 .ביואה שא תחת עוצפ ףסא ךרדכו סיסבל

 ןיירושמב יארחא היה .לאומס"יבנ דיל תוברקב 23.4.48-ב ףתתשה

 הרזעה תא ול שיגהל ולכי אל ,וננטבב השק עצפנשמו ןושארה

 ...ודיב ןומיר ונתנו .עלס לע והוביכשה ,והואיצוה וירבח .השורדה

 תורבקה"תיבב םימלוע תחונמל אבוהו .םירוסיב ותמשנ איצוה

 .1948 לירפאב 257ב םיבנע-תירקב

 לאונמע ןמניילק
 257מ הדעמל ינפל ץראל ולעש .םודאר ידילי .הרשו סחנפ ן

 דמל ,(1936 רבמבונב) ז"צרת ןושחב ביבא-לתב דלונ .הנש

 .הטישה תיב ץוביקב ןוכית ס"יבבו א"תב "רופלב. רפס תיבב

 הבו ךנחתנ הב א"תב םילועה-תונחמ תעונת םע הנמנ ותורענב

 .ותוישיא הבצוע

 תוריסמב .תוישפנ תולוגסב ןנוחמ היה יכ ,וירבח ?ע בבחתנ

 יאמצעל היה םייתעונת םילעפמו תונחמ לש הכורא הרושב .תובהלתהו

 גוליפה םע .רוגיב רעונ תרבחל ףרטצה הרשעזשולש ןב .ץרמנו

 םידליה תרבחל הפרטצה "םילועה תונחמה.מ הצובק רשאכ ,ץוביקב
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 ותוחא תא םג הצובקל סינכהו ,לאונמע םג םשל אב ,הטישה תיבב

 .ףנעל רשקתהו החלפב דבע ,הבר הדיקשב דמל .הלוש

 ויב לאונמע היה ,אבצל התוסייגתה םעו "ןרוא, תצובקל ףרטצה

 ידכ ךות .ל"חנל סויגה תרגסמב העונתב הכרדהל ודעונש העבראה

 ,םינחנצה ,ותצובק ירבחש תויאבצה תולועפה ולחה ,הכרדהב ותדובע
 ךינחכ ם"יכמ סרוק רבע ,אבצל "ץרפתה, .ליעפ קלח ןהב וחקל

 תכרעמל אצי ויכינח םע דחיו סרוק ותואב ךירדהל ךישמה ,ןייטצמ

 רבקנ .עצפנש ודקפמ ץוליח ךות הלתימה רצימב לפנ הבש ,יניס

 .הטישה תיבל םימלוע תחונמל כ"חא אבוהו חלשב תינמז

% 

 .ןגה חופיטל רסמתה .ךינחכ ונממ עבתנש לכל בהלנו רוסמ היה

 ינבל עבקנש הדובע"םוי ףאמ רדענ אל .ץוביקב ףירצהו יחה תניפ
 ילב ,ןייטצהל דימת ףאושו תפומל רדוסמ .וירבחל אמגוד שמיש. וגוח

 .םיצמאמל בל םיש

 .רכיג אל רבדה ךא .התיכ השעמל ץפק "ןרוא. תצובקל ותסינכב
 םינייטצמה םידימלתה דחא היהו תאש"רתיב ותוא הנבריד "הציפקה,

 היעב רותפל ידכ ,תורחואמ תועש דע ,תולילב בשי םעפ אל .התיכב
 .ודי תחתמ םלש אציש ידכ ,ורוביח שטלל ץמאתה ,הרבגלאב ,יהשללכ

 תורבחל הסינכה תארקל ,דוקירה תונמאל רסמתה יאנפה תועשב

 ,יקסנוחינרשטל "ןיק לבות., תכסמב המימוטנפ ןדקרכ לאונמע עבקנ

 .וקופיסו ותוואג ,ורשאל ץק היה אל .םויסהדגחל חתיכה הניכהש

 םידמול םירחאש םידוקיר עצבמ היהו ליגר"יתלב ןורשכ לעב

 יצוביקל העונת תורוהל הליחתה לוכשא העונשכ .םינש ךשמב םתוא

 .אפלא"תיבב וכרענש םידומילב ןמאנ ףתוש לאונמע היה ,רוזיאה

 ,םילועהדתונחמ םעטמ "המידק,, הבשומב ךירדה תמייוסמ הפוקת

 ןייטצה "לעפא,ב םיכירדמה סרוקב .ןטק ףינס םש םיקהל חילצה

 .תונלמעו תואנחמב דחוימב

 רבדה .ויתואירב יוקיל ,אבצה תוקידבב וב אצמנ לזמה עורל

 אל ודקפמ .ותואירב "גוס. יונישל הכז ףאו רעריע ,המולחמכ ול היה

 -שכנל רזוע ,תפומל ךינח היה יכ ,תרחא הקלחמל וריבעהל םיכסה
 .לכב ונימידדיו םיל

 -- םימיה .תובוחרב העונתב דובעל אצי תונוריטה תפוקת רחאל

 ימינפ חרוכ שיגרמ לאונמע .תוברקב קלח םיחקול וירכח .הנצינ ימי
 ,העונתה תמכסה לביק אל ,הכרדהה ןמ ותאיצי לע קבאנ .אבצל רוזחל
 .ןייטצה וב ם"יכמ סרוקל סנכנ אבצב .אצי תאז לכבו

 -- וליג יפכ אלש בשוימ ,ןכפהמכ זעונודזעו דליכ ןשייב היה

 .םימתו

 היישעדהדש שי יכ לאונמע הליג הפ ,תיבל ול התיה הטישה תיב

 ירבח םע דחי ,עיגה וז הנומאב .ןימאהל המב שיו ,םדא לש ונוצרל

 .ונצרא ןעמל לפנ וז הנומאבו יניס תכרעמ דע

 ("הקסוי.) ףסוי םיובנזור

 .ביבא-לתב (19.4.27) ז"פרת ןסינב ז"יב דלונ .האלו סחנפ ן
 תפוקתב .ר"'תיב תעונתב ךנחתהו "וליב, "תדה רפסה תיבב דמל

 ימואלה יאבצה ןוגראל ףרטצה יטירבה ןוטלשה דגנ תירבעה תרתחמה
 ,םימחולה לא והופריצש דע ןמזה ול ךראשמ .הלומעתה תקלחמב לעפו
 והרומ .הדיקשב ורישכהש .ןוגראה יקיתוומ דחא לצא דוחל ןמאתה

170 -- 

 הצענ םיימעפ .ומוקמ תא אלימ הקסוי וכינחו ץראה ןמ הלגוה הז
 בבחתנ תיעבטה ותוזילעל תודותו ,ןורטל הנחמב תוכשוממ תופוקתל
 ,רצעמל רצעמ ןיבש תופוקתב .חורה-בצמ תאלעהל השעו םירוצעה לע

 רצעמו תיטירבה תשלובה לש החוקיפ ףא-לע ,ל"צאב לועפל ךישמה
 .וילע הליטהש תיבה

 ברקב .ל"צא יסייוגממ דחאכ הליחת ףתתשה רורחשה תמחלמב

 .ריעה תואובמב טלשמב הקיזחהש הדיחיב ןעלקמ שמיש הלמר לע

 .עלקמב קיזחהל ףיסוהו ועצפ תא ומצעב שבח ודיב עצפנ רשאכ
 :.המלס ןסח תדקפמ ןינב היה ,ותומ תא אצמ הבש ,הנורחאה הדמעה
 ברקתהל חילצה ,ןינבל ךומסה סדרפה לש הסחמה תא לצינ ביואה

 םידקפמה וחכונשמ .הדבכ שאב וב םיאצמנה תא עיתפהלו וילא
 לטוה יופיחה דיקפת .הגיסנ לע טלחוה .םוקמב קיזחהל ולכוי אלש

 ,תגסל ראשה וחילצה הנתיאה םתדימעל תודות .וירבחמ 117ו ףסוי לע
 וארנ םחיתופוג ואצמנ רשאכ .ביואה ירודכמ ולפנ ףסאמה ילייח ךא

 .העורפ תוללעתהו םינודיכ תוריקד לש םינמיס ןהב

 .קחצי תלחנב ןמטנו (1.6.48) ח"שת רייאב ג"כב לפנ

 יליעפו יקיתוומ ןכו ,תירבעה תרתחמה יליעפמ היה סחנפ ויבא
 .ךישת תועובשב ביבא-לתב רטפנ .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא

 ריאמ קחצי ןממור
 םירוהל םודארב 1926 רבמבונב דלונ .הטניו (שרה) יבצ ו

 הינשה םלועה תמחלמב .יממע רפס"תיבבו "רדח,ב דמל ,םילמע
 ,םודארב תולודגה תודמשהב .וטיגב ,םידלי 5 םע וירוה .החפשמה התיה
 -- ויבאו אוה ,יקנילברטל םידליה רתיו םאה ולבוה .1942 טסוגואב

 יצאנה םונהיגה ירוסי לכב וסנתנ םהינש .םינוש הדובע-תונחמל

 הנחמב םהייח שדחל ולחהו ,שדחמ הרקמב ושגפנ רורחשה ירחאו
 .טרגטוטשב םיריקעה

 ,םשל רגהל תודועת ולביק תירבה"תוצראב םיבורק תרזעב
 לע רתיוו הנכסב לארשי ץראש ועמשב .תוגהנב קחצי דבע םייתניבו

 .ל"הצל סייגתנ ןכנימב תידוהיה תונכוסבו ב"הראל הריגהה

 לש בגנה תביטחל רשי חלשנו 1948 רבמטפסב ץראל הלע

 יפלא םוי"םוי יתיאר הדמשהה תונשב. :רמא ודוד"ןבל .ח"מלפה

 ,ןאכ .יתומב םעט םוש חיה אל יתגרהנ וליאו ,תוומה תא םימעפ

 שייבתא אלו ,ישפנ תאו ייח תא בירקמ ינא המ דעב ינא עדוי ,תוחפל
 *...לופא םא ףא

 םיעוצפ ףוסיא ידכ ךות דובכב לפנו ומש תא שייב אל ,ןכאו

 רבוטקואב 16 םויב הישנמלא קריע לע תופקתהה תחאמ הגיסנ תעשב

 ירשתב 'ו םויב .תגב רובק היה .בגנל ךרדה תצירפ עצבמב ,8
 .קחצי תלחנב תורבקה תיבב םימלוע תחונמל רבעוה (29.9.49) י"שת

 לארשי ןמצראווטנ
 ומאל .ביבא-לתב (1929 רבמצדב 19) ץ"רת ולסכ ז"י םויב דלו

 ויבאלו ,(ב"וש קחצי לארשי 'ר תב) םודארמ קידיינ תיבל 1

 .ביבא-לתבו ץירוקב ב"וש ןרהא 'רב ןמצראווש סחנפ ןידה"ךרוע

 -- היסנמיגב וירבח יפבו ."התוס,, הביחה"יוניכב החפשמב ארקנ

 .חורו בבלמ ךויח ,תומלוח םייניע ,קפואמו ןשייב ,עונצ ."יצרוש.
 .הנתיא

 תשו*



 .הריהמ הסיפתו אלפנ ןורכז ,םיליגר-יתלב תונורשכב ןייטצה

 רידנ ןורשכב ןנוח .טמחשבו הקיסומ ,תופש ,הקיטמתמב רקיעב

 רוזחלו םילודג םירפסמ הפדלע ליפכהל עדי 7 ליגב רבכ .םירפסמל

 דע ןושארה םדאמ ,השדחה תיובהו ך"נתה יפל תורודה רדס לכ לע

 .ריהזמ דיתע ול ואבינ לכה .ךופהו רשי .,ירצונה ושי

 הלגתנ ותורגבתה םעו ,תחא התיכ לע גליד יממעה רפסהיתיבב

 תונייטצהב רמג 17 ןב .הרבחו עדמ ינינעב ףירח חותינדרשוכ לעבכ
 רונצ תחנה לעפמב רוזעל ,בגנל וירבח םע אציו היסנמיגב וידומיל

 ןוילעה לילגב הרשכהל ,דירש תצובקב הדובעל ךכדרחאו ,םימה

 .ח"מלפל ףרטצה ףוסבלו

 תונכסו םיעגיימ םינומיאב .ותחפשמ קיחמ קתונ תחא תבב

 ףא ריכזה אל התיבה ויבתכמב .ויפא ובציעו ופוג ולשיחש .תובורמ
 היפיצו העגרה ףוצר היה בתכמ לכ .ןהב ןותנ אוהש תונכסה תא םעפ

 דומעלו ץמאמ לכ לע רבגתהל לדתשה .ויבורקו וירוה םע תוארתהל

 תעב וב חוטבל היה רשפאו ,השק דיקפת ינפב עתרנ אל .ןחבמ לכב

 .רבשמו הנכס

 -יניב .םיקסופ-יתלב תוברקו הליל"תועסמ ,תורייש יווילב ףתתשה

 .הליג אל וירוהל בתכש בתכמב .עשוי יבנב םדמ בוקעה ברקב םה

 .םולשב ונממ אצי סנב קרו ,ברקב ףתתשהש ,לק זמרב ףא

 תפומל ימואל ןקסע
₪--6-6%6 

 ןינב .םייטירב אבצ-תונחמ .םייברע םירפכ שוביכב קלח חקל

 ןורחאה ובתכמ .הלוטמל רבעמ םירשגה ץוציפו הניפ שארב הרטשמה
 החלצהב ףתתשהש רחאל .1948 יאמב 16 םויב הלוטממ בתכנ וירוהל

 תולועפ המכבו (תמסרופמה "הקדיוד,ב םגרכ םג) תפצ שוביכב

 ותופתתשה לע בתכש הדיחיהו הנושארה םעפה וז התיה .וירחאלש

 בתכמה .קומע שפנ-קופיסו חורה-תוממורתה ולוכ רמוא בתכמהו ברקב

 םימי המכ רחאל .םייחב היה אל בוש ובתוכש רחאל םימי 3 לבקתנ

 תרובגתכ ותקלחמ םע דחי חלשנ 1948 יאמב 18 םויבש וירוהל עדונ

 הרטשמה תנחת לע ברקב לפנ וירחאלש הלילבו .ןדריה קכע ישנאל

 .1948 יאמב 21-ב תרנכב תורבקה-תיבב םימלוע תחונמל אבוה .חמצב

 בתוכ ,דלפטרב .א ,וירבחמ דחאו .ותומב לארשי היה 18 ןב

 -שחתה אלל ,הלענ הרטמ תגשה אוה םדא לש וייח לעפמ םא, :וילע

 הלעש םייח לעפמ עציב לארשי ירה .הילא ךרדבש םיישקב תוב

 ."הוויקו רעישש המ לכ לע תירוטסיהה ותועמשמבו ותובישחב

 רצק ןמז ביבא-לתב יזוחמה טפשמה"תיבב טפוש הנמתנש ויבא

 ירבע םשב יזעולה ותחפשמ םש ףילחה .הנידמה תמקה רחאל

 .ונב רכזל ,לארשי יבא ,"רשיבא,

 תואמצעה תמחלמ יללח רכזל רודמה)

 .(ןמטכיר הירא ידיב ןכוה ,יניס תכרעמו

 ולעפו וכרד - לקנרפ לארי ןב לאיחי

 (20.3.1883) ג"מרת רדא א"כב םודארב דלונ ל"ז לקנרפ לאיחיש

 ,םיובנשריק לאיחי תב הצנירפש ומאלו לארשי 'ר ויבאל

 ףיטמה יפמ .ויבא דסיש רפסה"תיבב דמל .םידיסחו םינדמל תחפשממ

 םירומו ןייטשנרוב יכדרמ 'ר ,"גלפומה,, ןמסייוו יולה יבצ יכדרמ 'ר

 ןייטשקיד 'פורפה לש ילאירה רפסה תיב תא רמג .םייללכ םידומילל

 רפס תיבב דמלו םודארב ןרטסכאכ תורגב תניחבב דמע ,השראוב
 .סיראפב הנובריסה דיל תופשל הובג

 'ר עדונה םכחהו רפוסה תב הרופצ תא השאל אשנ א"ערתב

 ץראווש לאומש סדנהמה לש םתוחא) 'זריגזמ ץראווש השמ רכששי

 ץראווש החמש סדנהמה ."לגוטרופב םיסונאה.. רפסה רבחמ ,ןובסילמ

 רייצהו הדנקבש לאירטנומב יאמיח ץראווש רדנסכלא ר"ד ,הפיחמ
 .(סיראפב ץראווש קרמ

 -ארה ףינסב תונובשח להנמ ךכ רחא .הרומ היה תודחא םינש
 .םודאר תיריעב ןושארה ידוהיה דיקפה היה .יאגירה קנבה לש יאמוד
 תונורחאה םינשה 12-בו יתחמה טפשמה"תיב לש עובק ןמגרותמ
 .ויפתושו ןהכ ןאהוי לש םיפופכ םיטיהרל תשורחה"תיב ידרשמ להנמ
 הדוגא דסיימ .תיללכו תידוהי תירובצ ,תינויצ תונקסעב ליעפ היה
 תינויצה תורדתסהה לש ימוקמה ףינסה ר"וי ,1902-ב ןויצ יריעצ
 םיימוקמה םידעוה ר"וי ,תורצק תוקספהמ ץוח ,הנש 30 ךשמב
 ילארשיצראה דרשמה ,"תוברת,, ,דוסיה"ןרק .ל"קהקה לש םייזוחמהו
 ריצ ,"תעד יבבוח. היסנמיגה לש להנמה דעוהו םירוהה דעו ר"וי
 יזכרמה דעוה רבחו ןילופ ינויצ לש תויצראהו תוילילגה תודיעוה לכל
 .ןילופב תינויצח תורדתסהח לש

 .ןחכדןייטשנרב .י ר"'דו ןיקשיסוא .מ תנמזה יפל .ףתתשה 1906"ב

 דגנוקה ריצ .ריעב יאבצ רטשמ ןמזב הסידואב תיאשח תינויצ הדיעוב

 (1921 דאבסלרק) רשע"םינשה ,(1907 גאה) ינימשה :םיינויצה םיסר

 תצעומל רחבנ .םהיתודעוב ליעפ רבחו (1925 הניו) רשע"העבראהו

 תונשב טניו'ג לש הרזעה ידעו רבח היה .הדוסי םע תידוהיה תונכוסה

 ר"ויו םודאר תיריע תצעומ רבח היה ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ,1921 /34 תונשב תוגלפמה לכמ םייחרזאה םיינוריעה םיצעויה ןודעומ
 ידיחיה ידוהיה הב היה אוה) ריעה תצעומ לש תרוקבה תדעו ר"וי

 ןילופב םירעה דוגיא תלהנה רבח .(םירצונ ויה הירבח ינש רתיו

 .ןזופב תוילפיצינומ תויצרא תודיעו יתשב םודאר תיריע תא גצייו

 תיטרקומדה הלהקה לש רחבנה דעוה ר"וי היה 1923/31 תונשב
 ינלופה ןוטלשה לש ץוציקה יצמאמ דגנ היתויוכז רמשמ לע םחלנו

 זאמו קיתו ינויצכ הילע ןוישר ךמס לע 1935 ינויב ץראל הלע
 רוביצו תינויצ תוליעפב ךישמהו היצרפואוקב תונובשח תלהנהב דב>

 א"תב םייללכה םינויצה תורדתסה לש ימוקמה לעופה דעוה רבחכ תיר

 תנשב םיקיתו םינויצ ןוגרא דסימו ר"וי .הלש תוברתה תדעו רבחו

 תלהנהב רבח .("םינושאר תירב. םע ןוגראה דחואמ תעכ) ו"צרת

 םודאר יאצוי ןוגרא ר"ויו דסימ .ךליאו ו"צרתמ ןילופ ילוע תודחאתה

 .ןוגראה דילש ח"מג תפוקו לארשיב

 דד. ."םויה. ."הריפצה. םינותעב תזמישרו םירמאמ םסריפ
 ,"דהה. ."םלועה.  ."סנייה.ב .םודארב םיינלופה םינותעב ."טלעוו

 ."רקובה. ."ןמזה.  ."ץראה.ב | ."גנוטייצ רעמַאדאר.

 תא תיתפרצמ םגרית .(תורבוח 10) "קיתוה ינזיצח. תא ךרע
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 יאשראוה "םויה,ב 1925"ב ספדנ) "לגוטרופב םיסונאה,, וסיג לש רפסה
 ,ייבאל רבליהומ לאומש ברה יבתכמ תא םסריפו (םיכשמה 10יב
 .םירבסה תפסותב

 .ד"ישת ירשתב ט"כב רטפנ

 הכרענש הבישי לכב .ןמאנ ךרד-יהרומו ךירדמ וב וניאר דימת...

 רתויב השקה היעבל םג ןורתפ אצמייש ונייה םיחוטב ,ותופתתשהב

 םינש ךשמב דחי ונישעש תוירובצהו תוינויצה תולועפה יחור יניעל

 השע לובג ןיאל תוריסמבו ונתליהקב רושק היה ושפנ ימינ לכב .תובר

 .התוחתפתהו המודיקל

 רשק הרושק ,ךליאו 1900 תנש ןמל ,התיה םודארב תינויצה תורדתסהה

 .גאהב ינויצה סרגנוקל ריצ רחבנ וב םויה רוכז ןיידע .ולעפבו ומשב קודה

 .םינינעמה וימשר תא םויזםוי ונילא חלוש היה םשמ

 םלועה תמחלמ ירחא הליהקה לש הניקת תוליעפ ןגריאש ןושארה היה

 החלצההו -- המישרה שארב ומששכ תוריחבל תכלל היה יד .הנושארה

 .תחטבומ התיה

 תוכזב וניתושקב בור ורשוא םיטקיפיטרס לע השקה קבאמה תפוקתב

 םודאר יאצוי םאו ,.השראוב םייזכרמה םיינויצח תודסומב ול וסחיש ןומיאה

 .ותוליעפל תודות םג הז ירה ,לטובמ אל רובצ ץראב םינומ

 לש ןויערה אצי ונממ .ויתוחוכמ הלעמל ץראב וננוגרא יגינעל רסמתה

 ןכומ היה דימת .וחופיטל הברה השעו ונריע יאצוי ןיב "תובבלה בוריק,

 לכלו וריע ינבל רוזעל לצינ םישיאו תודסומ םע וירשק תא .תלוזל עייסל

 לדתשהו ,םישדחה םילועה ןעמל הנידמה תמקה ירחא תובר השע דוחיב .םדא

 .ץראב םתטילק יטבל תא םהילע לקהל

 - גרבנטור השמ

 ריצ ,ריעב םינויצה ינושארמ ,הלועמ ןקסע ,ץרענ רבחו לוגד הרומ .

 דע תלחגה רמושו ץראב "םינושאר תירב, ידסייממ ,םינושארה םיסרגנוקה
 | .ןורחאה ומוי

 ,ילסרבינואהו ינרותה סדרפב יקב ,ןהבא-רבו ןירוא-רב ,ארפס אלמ אנצ

 ןוזח לעב ,תולוכשאה שיא ,תספדנה הלמל םעטה ינינאמ ,הנובלוסה ךינח
 -רשיו תודימ-רוהט ,תבבלמ תומד הז םע דחיו קדצו ןופצמל םחול .דועיו

 םע ויסחיב טרקזמדו וחורב טרקוטסירא ,שפנ"ןידעו תוכילה"םיענ ,בבל
 .תססותהו תראופמה ןילופ תודהי לש קהבומ גיצנ ,םישנאה

 ןילופ תודהי ןברוחמ לצומ דוא לכ .תונטקל זב אל ,יאליע רובצ חילש

 ץצורתה שישקה וליג ףא לעו ,תלוזה תרזעל דימת ןוכנ .ובלל בורק היה

 למסו התפומ שמיש .הטילקה ילבח תלקהל ,ולקמ לע ןעשנ ,דסומל דסוממ

 .םיברל

 רקוצ הדוהי

 ."?הכרבל ונורכז, תולמה שוריפ המ .הכרבל ונורכז לקנרפ לאיחי 'ר

 ונורכז :ושוריפ -- "הכרבל קידצ רכז, ילשמב קוספה לע גיבלרה יפל

 ךישמהלו וישעממ דומלל ,ויכרדב תכלל -- ויריכזמל הכרבל אוה קידצ לש

 ,היהי ךורב אוה ףא -- זאו .הנידמהו םעה תרזעלו ללכה תבוטל ויתולועפ

 הבוטל ונילע עיפשיו אוביו הלעי ךרובמה ונורכזש הדימב ךורב היהי ורכזו

 שפנה ןובשחו שפנה תארשה תניחב .םלוע דע ונינבלו ונל ,הכרבלו

 ...דמי םגב

 שיא בל -- ובל .ומע תמוקת ןוזחל וייח שידקהו םעה תרזעל ושפנ ןתנ

 -- לנויצ היה הלוגב קר אלו .תודהיב שחרתמה לכל רע .היה ןמאנ ידוהי

 | ...ינויצ היה ןויצב וליפא

 םישדחה ונייח רורצב הרורצו הרושק ותמשנ התיה ןורחאה ומוי דע

 תא 'ה רורצי ונמע לש חצנה ייח רורצב :הליפתו הוקת ונאו ,םייחה-ץראב

 .שפנה תראשה תניחב ,ונכותב םלוע ייחל ותמשנ

 ןמטסיירט .ש ר"ד ברה

 תידוהיה היצנגילטניאה ןמ קלח םע םיקודה םיסחי םייקש לקנרפ לאיחי. .

 תונויצה חורב םהילע עיפשהל םנמא שקיב ,"אטילעארזיא,ה ביִבס הזכרתנש

 -בועהמ םלעתהל היה לוכי אל אוה .םהילע המחלמ תזרכה ידכ דע אל םלוא

 ינב יכו ,תראפתל םיילאיצוס תודסומ ומיקה ןמרקב תחפשמ ינב יכ ,הד

 ערקכ רבדה ול היה ןכלו .רוביצ יכרצב הנומאב וקסע רילומו ןוזרמט תחפשמ

 הזירכהו ינויצ רעונ תצובק הנושארה םלועה תמחלמב המק רשאכ ,ישפנ

 לע דוחיבו ,םודאר תיריעל תונושארה תוריחבב םיללובתמה לע המחלמ

 לדגש לקנרפל השק ןחבמ הז היה .ןמרקב ףזוי טפושה קהבומה םגיצנ
 תא ומצעל לגסל ול היה השקו ,הלועפ ףותיש לש תילידיאה הריוואב

 ,תוברת שיא ,לכ םדוק היה אוה .םינומהה יפתכ לע תאשינה המיחלה תוטיש

 .הקיטילופ שיא -- ךכ רחאו

 "בחה םיטנמיטנסה לכ לע תונויצל ותונמאנ הרבג ןמזה תצורמב םלוא

 דחוימב היוטיב לע האבש הליהקה תומד לע קבאמה תעשבו םיישיאהו םייתר

 לש םלגד אשונ דגנ דובכבו זועב בצייתנ רבכ גרבנטסק ברה תשרפב

 .ןמרקב ףזוי םיללובתמה

 רקיע םלוא ,תינויצה תורדתסהה שארכו הליהקה שארכ ויתויוכז תובר

 ותוליצאבו תוירבה םע ויתוכילהב ,ישיאה ומסקב -- ותדע ינב לע ותעפשה

 .תינחורה

 (ןמלגופ) לג סחנפ

 תוישיא ;תוריפירישעו םישרשדבר ןליא ונייח ףונמ רקענ ותומב

 הרות זומלשומ .הרוצב גזימש ןיירוא-ררב ,בר ישיא םסק לעב תינוגיבר

 הבהא רודח ,הרות לש הלהאמ תונויצל אבש בהלנו רוסמ יינויצ ..הלכשהו

 .תושונאה לש םילענה .םילאידיאב הקומע הנומאו ידוהיה םדאל

 ,?ראבו םודארב תודסומ םיקמו םזוי ,המוק רועיש לעב רוביצ ןקסע

 ורשויב ןייטצה ..יתוברת"ירוביצ רבד לכל רעו ,וישעמב תורחשה שיא

 םג עדי לבא ,ויתופקשהו ותעד לע זועב םחל .תלוזל ותונלבוסבו ישיאה

 דחא לכל רוזעל לדתשהו תובבל ברקל עדי .תודגונמ תועד ילעבל בישקהל

 םאו ותיב ילתכב םא ,הביחו ךור עפוש היה ,שעמבו הצעב ,ותלוכי בטימב

 הוחאהש רוסמו ןמאנ ער .עגמב ותא םיאבה לכ יניעב דסחו ןח אשנ .הרבחב

 .וילגרל רנ ויה תוערהו

 םתרנ .וירוענ רחשמ .םודאר יגבל ךרד-הרומ היה םינשב תורשע
 טהל לכב .ויתותעו וחכ בטימ תא הל םרתו תינויצהו תירובצה הלועפל
 תובהלתהב .הדובכ לעו הליהקה לש םיסרטניאה לע ,ךרוצה תעשב ,ןגה ושפנ
 לפנו ותואירבב הקלש דע ,ינויצה ןינעהו רוביצה תא תריש הכעד אלש

 | \ .ותרמשמ לע

 ןוטטכיר .הירא

 ג

 יתרכה -- בוקיבר יכדרמ 'ר יבא תריטפ םוימ הָנשה תיצחמו הנש קר... =

 ףתא  השיגפַּב ,סעפ .לכו .םיבורקה וידידימ היהש לקנרפ לאיחי 'ר תא
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 ,תילכשה ותוננער ,ולש ישפנה רשועה ןמ יתלעפתהו שדחמ ונממ "תמשרתה

 תחא אלו .תלוזה ינינעל לובג אלל ותורסמתהו ,םינינעה לכב ותואצמתה

 ןמ ,ותומכש וידידיו ,אוה היה ,הלוצא לש דמעמ ונל היה וליא יכ ,יתרהרה

 ,תוברה ויתועידיו תוישפנה ויתונוכת לכ םע .הז ראותל םינושארה םידמעומה

 .תינחורה הלוצאל תינייפאה הוונעה וז -- ו"לה דחאכ וינע היה

 בוקיבר הנינפ

 סכנ םוש םהל שירוה אל אוה ךא ,לקנרפ לארשיל ויה םינב השולש

 הלכשהל זע ןוצר ,ןייוצמ ןורכז .תואלפנה תוינחורה ויתולוגס תא אלא ,ירמח

 .ההובג תירסומ המרו בל רשוי ,המגודל תוגיהנמ רשוכ ,תעדלו

 ,ךוד ינשה ןבה .ללכה ינינעלו תינויצה העונתל ולוכ רסמתה לאיחי ונב

 -- רטופ ישילשה ןבהו .ס.פ.פ ינלופה יטסילאיצוסה הנחמל ףרטצה

 ,םהיבאכ ,תובהלתהבו תונמאנב םהיתועונת תא ותריש השולשה לכ ."דנוב,ל

 ,םהיתועונתב םתוליעפ לע תובר ולבס רטויפו דוד .הלכשהו הרות תצפהב

 ץראל ץוחל ךכירחא וחרב םהינש .רהוסה-יתבב תובר םינש ואלְכנו וכוה

 הלכלכ ינינעל ורסמתה זאמ .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב םודארל ורזחו

 דימתהו ךישמה לאיחי .םוקמב םייסנאניפ תודסומב תובושח תודמע וספתו

 .ויבא לש ינחורה ושרויכ ומצע שיגרהו ,הפנעה תירובצה ותלועפב

 .ריעה תצעומב םינויצה חילשכ וריכהל תונמדזהה יל התיה םינש ששמכ

 ;זיה ריבסמ ,תובירי תוגלפמ יגיצנ יפלכ ינלבוסו יבבל סחיב ,תעד לוקישב

 קוחר היה ,הצעומה לש המוי רדס לע ודמעש תובורמה תויעבב ותדמע תא

 .ךרוצה תעשב ותרזעל קקדזנ ובירישכ תיתגלפמ תונמקנו ןיע-תורצמ

 ,תעבוקה תינויצה תורדתסה תדמע התיה םיטקיפיטרסה תקולח תעשב

 םיטקיפיטרסה ישקבמ לע דיבכה אל םוקמב םינויצה שארכ לקנרפ לאיחיו

 רשאכו .תולקהה לכ תא ןתונ היה לאמשה שיאל אברדא ,תרחא הגלפממ

 ילעופמ ךירבחלו ךל -- :יל רמא ,טקיפיטרס ןינעב וילא יתינפ ימצעב ינא

 םינויצו םידוהי -- יניעב םתא .םיטקיפיטרס בלי-ץפחב ןתא לאמש ןויצ

 ,לארשי ץראל ולעי םידוהיש בושח .'תורגסמ,ה יניעב םיבושח אל .םיבוט

 ...וניניב רדתסנ רבכ םשו

 ריידכ .החפשמה ינב ןיב םיסומנהו םייבבלה םיסחיה :תחא הנוכת דועו

 םיענ .לקנרפ ינב תא בורקמ יתרכה ,םינש עשת ךשמב לקנרפ דוד לצא הנשמ

 ערואמ התיה םהיניב השיגפ לכ .םהיניב תוכרבה יפולח תא עומשל היה

 .תובר םינש לש תורדעה רחא םיל רבעמ ועיגה התע הז לשמ ,ליגרזיתלב

 .יקסני'צברטס םולש

 םג אלא ,הגלפמ לדבה ילב ,םידוהיה לע קר אל שיאה היה דבוכמ.,

 .דבוכמהו רשיה ,רשכומה ידוהיה גיהנמה תא וב הארש ינלופה רובצה לע

 ץנירג לארשי

 .5 11.55 ,"הפוצה ,ב הכרעה רמאמ ךותמ
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 תימואל הייחתל התפיאש רהוט לכב תינויצה העונתה תא למיס..

 שיא .ןילופ תודהי ייחב המלש הפוקת וברקב םליג ,ידוהיה םדאה תוואגלו

 לע תססובמ םלוע-תפקשה ול הנבו תואיצמה תא חתנל עדי רשא הנובת

 תמשגהב םייחה דועיי תא הארש רסומהו ןויערה שיא .םייפוסוליפ תודוסי

 תרצו לרוג רשא ,שיגרו םח בל לעב .רקי םדא -- לכל לעמו ,הלאה םיכרעה

 דודיעלו הרזעל ,הליעפ תופתתשהל דימת והועינהו ,ובלל ועגנ תלוזה

 םחול ,ןורחאה עגרה דע םייחה תוכרעמב דמע .הסנרפ דורטו למע שיא

 .יללכה ץמאמל ותמורת תא םרותו ותמחלמ תא
 ןהכ"טילבטקשומ הנשוש

 025 יממה לע

 ה

 .דעל םתחנש ריהזמ הירוטסיה קרפ הז ,דוע לנניאש םלוע הז -- לקנרפ...
 ויתויוכז תנגהל והוררוע ,ןוחטבו הנומא םעה בלל ורידחה לקנרפכ םידוהי
 .תימואלה ותייחתו

 ל"קהקה גיצנ ,ןתנוי רמ לש וירבדמ

 היה לקנרפ לאיחי 'ר .הנומאב רובצה ינקסע תרובחבש יראה היה אוה ...

 םיפסכ וחלש ל"וחמ םישיאו תודסומ .םלש דסומ אלא רבד םש קר אל

 .ןומיא ול ושחר לכה יכ ,ישיאה ומש לעו ותבותכ יפל העונתה ןעמל

 דסיו םק -- םלרוגל גאוד ןיאש םינויצה יקיתוו תא הארו ץראל אבשכ

 תפומ היה ,ןורחאה ומוי דע ,ומצע אוהו ,םיקיתוה םינויצה ןוגרא תא

 .ןוגראה םויקל ותגאדו ותורטמתהב

 יקסני'זרב .י א

 ןילופ ילוע תודחאתה גיצנ

 כ"פעאו ,ןורכז תמישר ליחתהל בייח התא ךכ הרואכל .לקנרפ תא יתרכה

 לאיחי תא -- וזמ הלודגו ,וריכה לכה לקנרפ לאיחי תא יכ ,הרז הלחתהה

 ךל ןיאו .ובביח םג לקנרפ לאיחי תא : לכה-לע-הלועו ,ודביכ לכה לקנרפ

 השעמהו רובצה היה ותויח אלה לקנרפ לאיחיו ,ירובצ ןקסעב וזמ השק רבד

 "ובצל

 ,ילאיצוס ןקסע היה אל ףוס"ףוס :רחא דצ אוה הלא לכב אלפומה, לבא

 תוארל היה יושע ,ץראב רבכ ותבשב וימי ףוסב .תמייוסמ הגלפמ שיא אלא

 הרטמל תונויצה תא ברק ,ותעשב ותמקהל עייסש המ לכ אלש בורקמ

 ,תרדגומ הגלפמ םוחתב דמע תובר םינש ךשמב לבא ,אוה ןווכתנ המשלש

 םיבורק יפמ דמלו אצ כ"פעאו ,ןאכמו ןאכמ וקיחרהל ידכ וזב היה ירהו

 .לכה-לע היה בבוחמי בורק המ םיקוחרו

 בקעיו ,קנירב ומלואב "יחרזמה, לא לקנרפ לאיחי םעפ ןמדזנש ,ינרכוז

 ,םלועבש גהונב .םירבדב בישה אוהו ודובכל םאנ ,ר"וי זא היהש ,ןמניילק

 לבא ,וינפב חבש ירבד םירמוא ,תרחא הגלפמ תיבל ןמדזמש הגלפמזשיא

 ועפש הדגא ירבדו הרות ירבד :ינרכוז העש התוא לבא ...וינפבדאלש אל

 בורקש השגרה התיה יכ .ןאכמ רחאל ורמאנ רקיו הביח ירבדו ,ןאכמו ןאכמ

 קר אל ומאו ויבא תיבמ לקנרפ לאיחי איבה ,ןכא יכ .שיאה ונל עדומו

 ליכשמ תיב לכב ומכ .לארשי-תרותל ןמוא-תבהא םג אלא ,ןויצל הבהא

 :ריאמ לש תינמרגה הידפולקיצנאה וירפס תואבטצאמ םג הארנ רוד ותואב

 םייזנכשא םינוקיסלק רמול ךירצ יניאו "ןוקיסכל סנויצסרבנוק ס'רייאמ,

 המב רהדה ובל בהאש המ לבא .'וכו (םייתפרצ :ליגרכ אלש םגו) םיינלופו

 האנה הצילמה :ורובדב םאו ינולפל הצלמהב םא ,ליגר בתכב םא ,ובל קיפהש

 ימימ םכחה לש ןונשה קוספה ,ל"זח ירבדמ הרקיה הרמיאה ,ארקמה ןמ

 .םי יכבנמ םילג תולעכ ולעו ,םישמ ילבמ ,ופצ ולא לכ -- םיניבח

 .בלה תובחר -- וב היה דועו

 ,םיינעל ,לארשי 'ר ,ויבא לש ובל-תבדנ לע םירופס עמוש יתייה ימא יפמ

 םיסנוכ םירפס-יבבוח .םיינעדםניאשלו םיינעל החותפ די שרי לאיחי'ר לבא

 םעפ םא רכוז יניא .תתל םג החותפ התיה ודיש םיטעמה ןמ היה אוה .םירפס

 הנתמב יל ןתגו דמע החיש ךותש ינא עדוי לבצ ,וז התיה הינש וא הנושאר

 ךשמש רמאמ וב יתאצמש םושמ ךכ לכו ,"םיפוצ הדש, :ויבא ירפסמ רפס

 ,תירבע הידפולקיצנאב תושעל יאובב ,תובר םינש רובעכ םנמאו .יבל תא

 רכזייו ,("זנכשא, ךרעב) הז ץבוקב יתאצמש רמאמב ינורכזמ יתשמתשה

 .הזב הבוטל לקנרפ לאיחי

 היה יחא לארשי .רחא םיוסמ הרקמב םג לקנרפ לש וגורכז רמוש ינא

 לקנרפ לאיחי היה הבר הבהא וזיאב רכוו ינאו ,ונריעל ונכוסו "דהה,  רפוס
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 ויה םיבירמ ותיב יכרצו םיילאיצוס םיכרצל ויתואצוה -- ןותעה תא לאוש

 ארוקו ,בוחרב וארוקו וקיחב ואשונ -- ונותע לע ןותע דוע ףיסויש ידכמ

 תירבע התוא לש ,ןימיגב 'ר וכרוע לש האנה הצילמה ןמ -- הנהנו ,תיבב

 .םולח ימענמבו ןוזח תמיענב ,קיקד שחנישחרב תבבוד תבבלנ תחצחוצמ

 לכה-לע הלועש המ -  הגהנ אוהו ,תאזה הצילמה ןמ הנהנ לקנרפ לאיחיו

 .הלא םירבדב התלגתנש לארשי ללכ תבהאמ -- וארוק םע ךרוע תחיש התואב

 תיב תא בהא אוהו .לארשימ םישנא תוטשפב בחא לקנרפ לאיחי יכ

 .לארשי

 נר ₪

 א בא תיכב / לקנרפ-ץרוש םירג

 רכששי תב הרופצ ימאו לקנרפ לארשי ןב לאיחי 'ר ,יבא תיבב םייח

 היה אל לרוגה .תונוגיו תוחמש ,ידוהי תיב לככ ויה םיפוצר .ץרוש ה

 תודלי ונל חיטבהל ידכ םתלכי בטימכ ושע םה לבא ,ירוהל רתויב חונ

 .םוחו רוא התיה הנירקמ יבא לש הביבחה ותוישיא ,תוגאד תרסחו תרשואמ

 .םייחב םיבוטה םידדצה תא ונל תוארהל לדתשמ היה ,ימיטפוא ועבטמ

 העפש הנידעה ותוגהנתה .תימינפ הוולשב ןחנו הבוט התיה ותואירב

 .רואו תומימח

 םג התיה איה לבא ,אבא לש ותעפשהל םינותנ ונייה םידליהו ימא

 .ןנואתהל ילבמ ,םישקה הישוחיממ הלבס .המצע תושרב תדמועה תוישיא

 זועב הלרוגב האשנ .ונתוא רעצל התצר אל .,30 ליגב הנממ ךלה היניע רוא

 .תימצע הברקהו שפנ

 אוה היה ,וייח ףוס דעו אבא לש וירבד תא ןיבהל ונדמלש עגרה ןמל

 תרשואמ ימצע יתשגרה .ונחור בצמ תא םמורמו ונתעד קפוא תא ביחרמ

 ותא דחי .ותודלי לע ונל רפסמ היה תובורק םיתעל .ותב יתייהש תסחוימו

 'ר ויבאל םיעוגעגב ונשגרה ותא דחי .וירוענ תא ךישחהש ןוסאהמ ונלבס

 יתכפש ,הנטק הדלי יתויהב ,תחא אל .ריעצ הכ ליגב וילע תמש לקנרפ לארשי

 וירופסב הבוצעה המינה םלוא .אבס תא ריכהל יתיכז אלש לע יאשחב תועמד

 .םימותיה 'הידליב תוריסמב הלפיטש ומא תוכזב ,בר ןמז הכשמנ אל ותודלי לע

 יעצמא .םינטקה הידלי תעבש םע הריעצ הנמלא הראשנ אבס תומ ירחא

 הידלי .םיבורמ ויה םיינחורה היעצמאש הארנ לבא ,םיקיפסמ"יתלב ויח םויקה

 םישעמל םתוא הכניחו הלדיג איה .חונמה םהיבאמ םילועמ תונורשכ ושרי

 המימתהו הרשיה התוגהנתהב .רובצהו טרפה ייחב םיבושח םידיקפתלו םיבוט

 לקנרפ תחפשמ לש תירסומה התמר תא העבק איה .םייפאו םתומד הבציע

 .םודארב

 ןמז יבא אצמ ,רובצה ןעמלו הסנרפ םשל תצמואמה ותדובע ףא לע
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 ,הלק הרוצב ויתועידימ ונל קינעמ היה דציכ ,בטיה *נא תרכוז .ונב םג לפטל

 רופיס ומע היה ןכומ הרקמ לכ לע .רסומ תפטהב אלו ,תיגוגדפו תירלפופ

 .תימלועה תורפסהמו ך"נתהמ לשמ וא ,ידוהיה םעה תודלותמ

 הלאה םירועשהמ התנהנ אמא םג .תורז תופשב ותואיקבב ונורכזב אילפה

 דימלתה היה ,וימי ימדב ףטקנש ל"ז לאירבג יחא .תעדה חסיהב ונתינש

 | .ונתאמ שיא ששואתה אל תאזה השקה הדיבאהמ .וניניב רתויב רשכומה

 יבא ,יבסל יבא ןיב םיררוש ויהש םיאנתהו םיסחיה תא הזב ןייצא

 שפנ תברק ,הליגר יתלב תינחור הברק םהיניב התיה .ץרוש רכששי 'ר ,ימא

 םיבתכמ תפילח םהיניב תלהנתמ התיה 1939 תנשב יבס תומ דע .תופקשהו

 תחפשמ לעו ונתוח לע יבא היה האג .רתויב הנממ ונהנ םהינשש ,תועדו

 .תדחוימ הביח יבאל העדונ ץרוש החמשו לאןמש ויסיגל ,ללכב ץרוש

 תונוכת לעב ,יוליע רענ יהיה אוה .תובורמ תווקת הלת ל"ז לאירבג יחאב

 יבא אצמ ותריטפ ירחא .ץרוש-לקנרפ תוחפשמ תא ונייצש חורו יפוא לש

 םינויצה וירבח לש םבצמ תבטהל ויצמאמ לכ שידקה .וייחב השדח הרטמ

 .הקוצמב ויהו ,ץראב עקתשהל ולע וירבחמ םיבר .העונתה ינושאר ,םיקיתוה

 ר"ויכו ,םבצמל תידוהיה תונכוסהו להקה בל תמושת תא יבא הנפה ןכל

 .ילכלכה םרודסל השע ץראב םיקיתוה םינויצה ןוגרא

 בוקיניו רמו בושמוטמ ןמנייטש רמ ויה וילע רתויב םיבוהאה וירבח

 .םהיתומוקמב תוינויצה תויורדתסהה לש רבעשל שאר יבשוי םהינש .קסירבמ

 .השק עוזעז יבאל היה םתומ

 .ימואל ןוסאו תישיא הידגרט .דוסיה דע יבא תא עזעז ןילופ ידוהי ןברוח

 התיהש םודאר תליהק ,היתונבו הילימא ותוחא ,סחנפו דוד םיבוהאה ויחא

 ןיעמ וב התיה ,אושנ אלל הכמ וז התיה אבאל .ופסינ םלוכ -- ול הבורק הכ

 .הריטפל ךומס ,ץקה ברקתהב אלא ,םילשה אל .תוומה דגנ תימינפ תודרמתה

 'ר הלעב תומ ירחא ,הנשוש ותוחא תא יבא םחינ הלא םילמב .םדא לכ ףוס

 .ןמזייפש והילא

 העונתב וירבח .עגמב ומע ואבש הלא לכ תובבלב התונגערב היח ותומד

 ול םירוסמ ויה .הבורמה ותוליעפב ותא ופתתשהו םוי םוי ותוא ואר תינויצה

 יוליג לכ לע הדות ריסא היהו םצירעה אוה םג .םהל רוסמ היהשמ תוחפ אל

 .תודידי לש

 בוציקה ימיב הז היה .הילגנאל ילא יבא בתכ וילעש הרקמב יתרכזנ

 יאצוימ ,ןוילעה לילגבש רימע ץובקמ ירוה ולביק הנשה שאר תארקל .ץראב

 .ץובקה תרצותמ תונוזמ תליבח תפרוצמ הילאו הכרב ,םודארב הרשכה ץובק

 ןיב םיילאידיאהו םיינחורה םירשקה לע הדיעמ וז הבהא תחנמ, :ףיסוה יבאו

 םוש ,ןבומכ ,יתשרד אל ,םיבתכמ רשקב םתא יתדמע אל .העונתה ירבח

 ."הבוט בור ילע ועיפשה ינטנופסדימצע ןפואב קרו ,רבד

 ילג םע וחמנ אלש בוטה רכזהו תונמאנה לע ויה דואמ םישגרנ ירוה

 ןמלא אל ."אבה םלועל יקלח תא יתלבק., :יבא בתכ בתכמ ותואב .ןמזה

 .'הלאכ םילענו םיירסומ תודוסימו רמוחמ ץרוק ילארשיה רעונה םא ,לארשי



 ...(2ז א כ0ע הא | )גהרוהי
 א

 םייחכ םה םיבצינ ןכדיפילעדףא -- םרכז הלוע לפרע ךןותמכ

 םהיניעבו ,לצו רוא םהינפב ,םהישאר לע תרוחשתילט דועב ,יניעל

 ?ןאל -- הגרעה

 םהל הריאה אלש תדלוה-ריעבו ,תדלומ םהל התיה אלש ?ץראב

 רוא תפוטש ,הקוחר ץרא לע וזה ,ומלח ,םתשלש וכלהתה -- הינפ

 ריא-יביבשל וכשמנ ,תלבוכהו תנייועה תואיצמה ןמ םישולתו ,שמשו

 .וז אל םמולח תמשגהל ךא .קפואב םשדיא וקיהבהש
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 ךלמילא
 .'קילא,, . הביחדיוניכב םימעפ ."ךלמ,, : תוטשפב ארקנ וירבח יפב

 ,ימינפ טחל לש תודוסי םהמ שרי ,םילבוקמו םידיסח תחפשמל רצנ

 לש םינפלו ינפל רודחל ההימכ ,וזב וז םילוהמ תובצעו החמש

 .ביבס ןילוחה ןמ חורבלו ןוימדה תומלועל גילפהל הפיאש ,םירבדה

 ,תודדוב תוידוהי תוחפשמב הארוהב קסע ,ומצעב סנוכמו דדובתמ

 .ץיקהו ביבאה ישדחב דוחיב ,םיחדינ םייוג ירפכ ןיב תורוזפה

 ושאר ,ריעה תובוחרב וכרד ךרשמ בוש הארנ ףרוחה תומיב

 .ורשאו ותביח תירבעה תכלממו תירבעל הרומ .וליעמ ןוראוצב ןותנ

 הארג םיתע .השודקבש רבד לאכ היה תירבעה תורפסלו תוברתל וסחי

 ,רובדל הדבעתשהש תירבעה לע רצימ אוה יכ ,וירבח ,ונל היה

 .ןילוחל ,םוי"םוי יכרצל

 תירובעה ןחלופ היה ויניעב םליא ,היחתה ןויערל תואג ימי םימיה

 .םירעוס םיחוכיו ,תחא אל ,ררועש רבד ,הלעמב ןושאר התוברתו

 וירבחב הל ותביחמ עוטנל חילצה .ויתוחכ בטימ שידקה ,תירבעל ,הל

 .וכרד תובהלתהב וכישמהש וידימלתו

 ינושאר תילע םע הילע לע אוה םג םלח -- םולחה תמשגה ימיב

 םינושארה ויבתכמ .תרחא וטפשמ ץרח לרוגה .םודארמ םיצולחה

 ןמ היהש רבד ,תודיחיב תולעל הנכהה ןמיסב ודמע ץראב וירבחל

 דע -- הל ולכי אלו תואיצמב וקבאנ ועבטו ונוימד .ענמנה

 -- דעו -- קתתשנש

 תושגרתהמ העמק דעורה ולוק ינא עמוש ןיידעש ,ילע המודו

 /..? ךישה תא תארקה, : היופצד-יתלבה ,תיארקאה השיגפל תימינפ
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 םוחנ

 רדוקה טבמה ןאכמ .תודלי רחשמ םותי .םא תופיטלל הכז אל

 ול הרוה ,םינפ םועז ,ןדפק בס .הדילמ חפוקמ לש םינפה תשראו

 .םוידםוי תוכילה

 תרחוש םלוע תריש תוכלמב תרעוסה וחורל טלפמ אצמ ,רגבשמ

 -ידרב תא ץירעה .ןוריבו ריפסכש תוריצי ,דוחיב .ול ומסק .תוריח

 וינפו ההובגה ותמוק .תולגה ידרומל חורה תוריח רשבמכ יקסב'צ

 הנידע שפנ הנניק וכותב לבא .השקונ ןויבצ ול וויש ,םינבואמה

 .השיגרו

 לארשיב -- בחרנה תוברתה םלועל בנשא אוה ץרפ רעונה גוחב

 -יקה ותודידבו תינומה העפוה לכב דלס ,ןטסילאודיבידניא .םימעבו

 רצבנש -- םייחה"תודיחל תונורתפ אוצמל תדמתמה הריתחה ירפ תינוצ

 .ןניבהל ונממ

 תפתושמה האירקה .קפואה תא הביחרה ומע השיגפ לכ ,החיש לכ

 ןויצל ותפיאש .החכשנ אל ,םיערה גוחב ,םימעה תורפסב ,ותכרדהב

 .דיחיה תלואג ידיילע םעה תלואגב ןימאה .הקומע ,הנכ התיה

 .ומישגהל הוויקו ומולח תמקר םקר תודיחיב

 התולעהל השק -- ךכ רחאלש השרפה .הלע אל םילועה םע

 .בתכב -- המכ תחא לע .ןורכזב

 ד

 תשמ
 םייניעו (םיערה גוחב וחוניכ -- ."הל'השיומ,,) םימימת דלי ינפ

 .םיהי-ידרוימ דחא ,לוכיבכ ,ןחכנ תוטיבמ ,תוצימא ,תורופא

 ותודלי רחשמ .הריעצה ותושי תא האלימ םיל הפיאשה ,ןכאו
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 רשאכ .םיה לא וז הכישמב ,ועבטב ילויה המ-רבד היה .םי לע םלח

 תוננוכל ,זע ןוצרל ההימכה השבגתנ ועסמב םיה םע עגמב אב

 .תישעמ

 הביחו .ויוואמ איש היה תווקתה-ץרא יפוחל ץבורה תלכתה םי

 .וידימלת בלב עטנ וז

 .וילע הבוהאה המינה התיה -- "תלכתה םי בחור ינפ לע,

 םידודמ ,םיטקש ויה וירבד .הרופ ןוימד לעב ,ועבטמ ןקתש

 לק רתוי הירומ-הירוס ילדגמ לעמ, .הבר הבשחמ רחאלכ ,םילוקשו

 .ותרמא התיה -- "אכבה קמע לע ףיקשהל

 ירבעה רעונל ינחורה סנסנרה ירשבממ דחא תא האר ןיסנגב

 .תישפנה תוליצאה תדימ תא ריבענ ,תלכתה םי יפוחל ,םשל םג,

 ,שפנה תילוגס םג המשגהה םע דבב דב חתפי ישפחה ירבעה םדאה

 "ונלעפמל רג חורה תוליצא היהת ,םייוגה לככ אלו

 לכ רחא תונריעו הקיתשב בקע .הארנ וניאו האורכ ,דדובתמ

 ידלי ךונהל ןוויכ וצרמ בור ,השענב ויפאמ עיבטהו ףתתשה ,הלועפ

 .הבהאו תוריסמ ךות לכה .תדלומב םישדח םייחל םתרשכהו הלוגה

 .הילעל ,האיציל תוננוכ ולוכ ודועב ,הלע אלו הכז אל

 ה

 ימא

 ליל ,"ינב 'ה ךרמשי, שחל קונחה הלוקו ייחל לע הברצ התעמד

 חאה הקזחב קפרתה הלוענה תלדל דעבמ .הדירפה לע רגס לפא ףרוח

 ותוא יארת אל .רוזחי אל אוה ,תכלל ול יגתת לא ,אמא, :ריעצה

 בושש הסומע השגרה התיה .רזח אל אוה .חאה -- דליה קדצ ."דוע

 .םלועל וז תא הז הארנ אל

 הגותו דסח תואלמ היניעמ קר .לבסהו-רעצה-ישורח הינפ ינרוכז

 לארשי יגחב דחי תבש .רוא תוצוצינ .ןונחו בוט םא בל טבינ

 לעמו םלוע תוכילהו םידומל ,הרותב וגשגשי יכ םידליה ,םידעומו

 .תשרשומ ,הקומע ,ןויצ תביח :לכל

 הלביק ,ןויצ תביח ןויערל יאשחב הטנש ,םכח-דימלת באל תב

 רעונה .האישב התיה היחתה ןויערל תוררועתהה .בבל םותב וז הביח

 יולגב הרזע ,תורודה ינש ןיב תרשוגכ -- םאה איהו וביבס דכלתה

 ונרק תרוחשתה ינב יפב ןויצ יריש עמשל .הדי הגישהש לככ רתסבו

 .רשואמ הינפ

 יאשחב המקר הסנרפילועו החפשמ תודרטמ המצע הררחישש לככ

 ימי לע ארקמה ירופס יפל -- הנוימדב יאדו זונג היה ורשפש םולח

 ירבע,ה םוגרתב האירקו הארקה ךותמ הגפסש ,המלשו דוד תוכלמ

 ןיקסנלומסו ופאמ ירפסל הזינג םוקמ םג הלצא היהו .'שטייט

 .םיינוציחה םירפסהו

 ותוא הרישכהב הררש גח-תריואו םיסונכל חותפ היה התיב

 ותוהש ןמזב ,יבא לש ורדעה תעב בורה לע .םיפסאתמה ינפ תלבקל

 .גחה לגרל יברה רצחב

 .ץצונ בוהצ לוח התסוכ םישרקה תפצרו םיגירא וטשוק תוריקה

 ןרקה ןעמל ,תסנכה-תיבב םירופכה םוי ברעב תומורתל תשוחנה תרעק

 הנבל םאה ידי-לע הרסמנ הרעקה .ערואמ הנייצ ,לארשיל תמיקה

 איה ףא התיה תועבטמה תריפסו ,תוניצרו החמש לש םינפ תשראב

 .תאזכ הריואב
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 תיצחמכ לש הפוקת רחאל ,םיקוחר הכ ,םיקוחר םיארנ םירבדה

 ידמ ןכ-יפילע-ףאו -- האושה רחאל דוחיבו ,תומדא ילע םדאה ךרד

 :תלחותו הנומא ,תובצע יוור ,ישירח רמז ינזאב הלוע ,םהב הגהא

 תילולפא הניפ ךותמ רשומ "בקעי יהולאו קחצי יהלא ,םהרבא יהולא,

 םירעוב ץוחב דועב ,תותבש יאצומב הנבו םא טלפמ ואצמ וב ,רדחב

 העבהה ךור םג הרכזא .העיקשה םדואב ,םיקוחר םיקפא דחפו דוהב

 הגותה תאו "ןויצ תבהא, ךותמ הנב ירופסל הבישקהב הינפב

 /םייחה יכרדב העותה, לש תואלתה ירופס עמשל היניעב הקומעה

+ 

 .שאר הניכרא עדונ יתלב םאזרבק לומ



 הישיאו לארשי תדונא

 "לארשי תדוגא., תעונת / ןמכייר קחצי

 ןוגראה ,ינמרגה שוביכה םוחתב ,השראוב הדסונ 16--1915 תונש

 "םיסכודוטרואה תדוגא, םשב ןילופב "הדוגא,ה לש ב

 ר"ומדאה םשארבו ,ןילופב םיר"ומדא לש בר רפסמ ידיב הכמתנש

 ןותע עיפומ ליחתה השראוב .ל"צז רתלא יכדרמ םהרבא יבר רוגמ

 ברקב םג דה האצמ ותלומעתש ,"טרָאוו עשידוי סאד, םידרחל ימוי

 .םודארב שרדמה תיב ישבוחמ רעונה

 ,יריאמ תעכ) רדנליב דוד םללכבו שרדמה תיב ישבוחמ םידחא

 רעונ ןוגרא דסייל המזיה תא םמצע לע ולביק ,מ"חהו (הילצרה

 ןב ןד ברה :ןמקלד םירבחהמ ינמז דעו רחבנ .םודארב יסכודוטרוא

 ןמפיל ,דלפנייש השמ ,(השק הלחמב וימי ימדב רטפנ) בונזקמ ברה

 ,(םירפס רבחמו יאשראוה "טאלבגאט סעשידיא"ב רודמ ךרוע) לרפ

 לאיחי ,(היריעה תצעומ רבחו ןקסע ךכ רחא) ןמרסיז לידנמ שובייל

 רישיה .םימזויה ינשו (ביבאדלתב תעכ) גרבדלוג לארשי ברהו ןמזייא

 בוחרב ד ברה לש ונועמב ומייקתנ דעוה לש תונושארה תוב

 הארקנ םודארב ונתורדתסה .ץיבוקרבמצ שירב ונתוח לצא ,9 לעָאוו

 ."הרות ירמוש םיריעצ תדוגא, םשב

 ירטסואה שוביכה ןוטלש לצא לבקל ונחלצה םיצמאמו למע בורב

 יפינס לכמ הדיחיהו הנושארה ,בגא ,התיהש .ונתעונתל רושיא

 הזב ונל רזע .הזכ רושיא הגישהש ,ירטסואה שוביכה חטשב העונתה

 ירטסואה שוביכה ןוטלש דיל הרבח ינינעל הקלחמ להנמ ,רציש ר"ד

 יבבוה, הסינמיגב תיניטלל הרומו םודארב זוחמה לשומ ךכ רחאו

 יגוחמו שרדמה תיב ישבוח .םיבר .םירוחב ךשמ וננוגרא ."תעד

 .םירחוסהו םינמואה

 ברה :םירבחהמ בכרומ דעו רחבנ הנושארה תיללכה הפסאב
 -- ןמכייר קחצי ,ר"וי ןגס -- רדנליב דוד ,ר"וי -- גרבדלוג לארשי

 ןמפיל ,גרבסייו ןמלק ,ץלוהסיז םולש ,רבזג -- דלפנייש השמ ,ריכזמ

 ןוגראל השיגפ םוקמ .םיובלטייט השמו ןמרסיז לידנמ שובייל ,לרפ

 מ"חהו לרפ ןמפיל .9 הקסנייוור בוחרב ,"קדצה תניל, דרשמ שמיש

 .השראוב הדוגאה תונותע ירפוס  ושמיש

 רחא ונדסי ,תושרה םעטמ רשואש ונתדוגא לש ןונקתה תרגסמב

 ךלביטשה לכ יגיצנמ הבכרוה הנושארה התלהנהו ,"הדוגאה, תא ךכ

 םירעב הידיסחש רדנסכלא ידיסח לש לביטשה םעטמ ףאו ,ריעבש
 לש  הנושארה הלהנהל ,"הדוגא,ל םיפירח םידגנתמ ויה תורחא

 ,גרבנזור חנ ,ץיבורוה לידנמ ,דלפנייש בייל בקעי :וסנכנ "הדוגא,ה

 ידיסח לש לביטשהמ גרבצנימ ןויצנב ,(ירוגה לביטשהמ) ןרטש לאיחי

 ,רדנסכלא לביטשהמ ןרוהנייטש הצ'םהרבאו אדנל בקעי םהרבא ,ץינזוק

 לביטשמ יקסבוני השמו טכנייוו שירב ,בוקירטס לביטשמ ןמזייא לטומ

 םיובלטייט דוד בקעיו לדנה החמש בקעי ,גרבנזור לדנמ ,ץיבינרקס

 .םירחאו ,הצבורטסוא לביטשמ רפוק והיתתמ .בונישמא לביטשמ
 'לארשי ינומא ימולש תדוגא, םשב תושרה םעטמ הרשוא "הדוגא,ה

 חתפל השגינ "הדוגא,ה ."לארשי "ינומא יריעצ, םשב -- יועונה ןוגראו

 -דפהו ןקסעה הנמתנ םודארב הבישיה להנמכו ,יסכודוטרואה ךוניחה תא
 דבלמ .קסיזדורגמ רפוק ךלמילא דוד 'ר "הדוגא,ה לש עדונה גוג

 רתיב םג םיפינס ודסונ (קרַאמ רעקידכעלייק) קנירב הלודגה הבישיח

 ארמג דומילב ברע"ירועש וחתפ "לארשי ינומא יריעצ,  .ריעה יקלח

 בוחרב ,"הרות"דומלת,ה ןינבב דבועה יסכודוטרואה רעונל תופסותו

 ,28 לַעָאוו
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 היחתו הסיסת הררועתנ ,ןילופ לש הרורחש םע ,1918 תנשב

 -דח םירבח ופסוותנ ."הדוגא,ה תוברל ,תוידוהיה תוגלפמה תלועפב

 הרורחש רחאל דימ הסנכתנש תיללכה הפסאה .הלועפה הבחרתנו םיש

 לאיחי ,ךטבילג אפיל רזעילא :השדח הלהנהב הרחב ,ןילופ לש

 .(קרבדינבב "לארשי תדוגא, ןקסע) ץ"כ לאומש םהרבא ,יקסבוני

 יאשונ לע םיחוכיו-יברע םג הללכ "לארשי ינומא יריעצ,, תלועפ
 :ועיפוה םימאונכ .םיבוט-םימיב דוחיבו תואצרה ןכו ,םירהאו הרותה

 -ארה הלהנההמ םג םימאונ ואב ןכ .גרבנזור לדנמו רפוק ךלמילא דוד

 ה'צריבזמ ןמסוז יכדרמו זדולמ ןוזנדירפ ןושרג רזעילאכ ,השראוב תיש

 .וימי ימדב תמש

 ידמלש ,מ"חהו דלפנייש ההשמ "לארשי ינומא יריעצ, ירבח

 "ידיגמכ םגו הלועפב םייביטקא תאז םע ויה ,"תעד יבבוח,, היסנמיגב

 1922 תנשב ענמנ מ"חה לש הצימאה ותדמעל תודות .ףינסב רועיש

 רשאכ ,תורגבה תוניחבב היסנמיגה לש תינימשה התיכב תבשדלוליח

 בתכבש תוניחבה שמחש הארוה איצוה תוברתו ךוניחל רשה דרשמ

 תבש דעו ישילשה םוימ םודארב תיתלשממה היסנמיגה ןינבב ומייקתי

 דרשמב ותולדתשהו מ'חה לש תצרמנה ותוברעתה בקע .(ללכב)
 םויב וכרענ ,יקסלווי'זדוא .ר"ד היסנמיגה להנמ תמכסהבו ל"נה רשה

 יבבוח. היסנמיגב .לטוב תבשה"לוליחו בתכב תוניחב יתש יששה

 לש ונב םהיניבו םירחא םייסכודוטרוא םירוחב םג זא ודמל "תעד
 .דועו ןידנבמ יקסניר ,סניפ בקעי

 ,םישדח תוחוכ ופרטצהש ירחא הבחרתנו הלדג םודארב "הדוגא,ה

 ,ולסל ריאמ השטיא ןבדנהו ןיישעתה ,גרבסגינק ףסוי להקה שארכ

 שובייל הלועפב עיקשה בר ץרמ .םירחאו ביורטניו ךינה ,ןמיינ םייח
 .ןמרסיז לידנמ

 חוורמו לודג ןועמ שמיש םוקמב "הדוגא,ה תוחתפתהל הפיחד
 | .סאג-ריצאפשב

 תחלשמ הפתתשה ןילופב "הדוגא,ה לש הנושארה תיצראה הדיעוב

 לידנמ :ורחבנ תיזכרמה הצעומלו םודארב ףינסה םעטמ הלודג

 רפוס היה ןורחאה .םיריעצה גיצנכ מ"חהו "הדוגא,ה םעטמ ץיבורוה

 ."ונלגד, לארשי ינומא יריעצ ןואטבב עובק

 הלועפ הכרענו ,"בושיה ןרק, םודארב הדסונ הדיעוה ירחא

 יריהזמ, םשב תבש תרימשל הצובק הדסונ ןכ .יתדה רובצב הלודג
 הילבייל לש ויבא) גרבצנימ ןויצנב םינקסעה ופתתשה הבו "תבש

 ,אךנל בקעי םהרבא ,(הדוגאה םעטמ עודיה םייסה ריצ ,גרבצנימ

 ,ןאמלצרפ לפוק ,תילגרמ המלש ,גרבנרינ קחצי השמ ןמכייר לאוי

 רפס"תיבו םישנל "בקעי תיב,, תדוגא הדסונ ןכ .םירחאו רדנליב ריאמ

 ,(ןמכייר לאוי תשא) ןמכייר הרפש הרש הרחבנ ר"וילו ,"בקעי תיב,

 .תורחאו גרבנרינ ,(סניפ בקעי תשא) סניפ תרמ :ורחבנ הלהנהלו

 לש התכרדהו התרזעל תודות הפי חתפתה "בקעי תיב, רפסהיתיב

 ,אקארקמ ה"ע ררינש הרש תרמ ,ןילופב "בקעי תיב. תשר תדסיימ

 .םודארב תרקבמ התיהש

 דזעב ךשמה האצמ ,החלצהב הרתכוהש םודארב "הדוגא,ה תלועפ

 םלועה תמחלמ ינפל רגבתנש יסכודוטרואה רעונהו ל"נה םינקסעה תר

 "יאדוגא,ה ןואטבה יכרועמ ,יאנותע -- ןמדירפ לאיחיכ ,הנורחאה

 ןועמש ריאמ טילקרפהו דייה ןרטש לבייל ,"געוו רעזדנוא, ץילדשב

 ,ס וייא"סונאובב תעכ ,(ןמכייר לאוי לש ונב) ןמכיי

 בשיב 3



 גרבצנימ לבייל

 םוקמ ספתש רובצ"ןקסע ,ןויצנב 'ר ויבאל םודארב 1887 תנשב דלו

 ןדמל ,דימא שיא ,תורעי רחוס היה הז םע דחיו ,ותלהקב דבוכמ
 םידוהי לצא לבוקמכ ךונח ןתנ ריעצה ונבל .ץינזוקמ יברה לש דיסחו

 דימתמ היה ריעצה לבייל ."לביטש,.ב דומילו רדח :ןילופב םידרח

 ,תודהיה ידומלב הבחר העידי שכר ,הריהמ הסיפת לעבו וידומלב

 אשנ .תינמרגו תינלופ ,תיסור תונושלה תאו לוח ידומל םג דמלו
 ר"ומדאה תורמ תא וילע לביקו ,רוג ידיסחמ דחא לש ותב תא השאל

 .בהלנ רוג דיסחל השענו ,ונתוח לש

 ,ןילופב "םיסכודוטרואה תדוגא, לש םינגראמה ינושארמ היה

 ינושארמ ."לארשי ינומא ימולש תדוגא,ל ןמזה ךשמב המש התנישש

 -רשוכבו ץרמב ,ףועמב טלבתהו .זדולבו םודארב "הדוגא,ה ינגראמ
 סנכנ םשו זדולב רוגל רבע הנושארה םלועה תמחלמ ימיב .הלועפ
 םירשעה תונש תליחתב .תירובצה הדובעלו הישעתהו רחסמה םלועל
 תדוגא לש הרבוד היהו ,"םיטועימה שוג, תמישרב םייסל ריצ רחבנ
 תלהנה רבח רחבנ 1930"ב .הנורחאה המחלמה ץורפל דע לארשי
 היתודסומ לכב הדוגאה גיצנ .למשחה תרבחב הגיצנו 'זדולב היריעה

 .ותואנקבו ותונתלעפב ןייטצה .ןילופב הישארמו ,'זדולב

 היה ,1939 רבמטפסב דחאב ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 לש סנלובמאב ותשאו אוה וטלמנ רבמטפסב יששבו,זדולב גרבצנימ

 -תפרהו םידודנ עבש .ןילופ לש יחרזמה רפסל "קדצה תניל, תרבח

 לגתסהל לחהו ,םיטילפל יוחמת"תיבב קסע ןאכ .הנליול עיגה תואק

 םינמרגה ופיקתה ,1941 ינויב 217ב .אצומ ןיאש ועדיב ,בצמל

 הנליו השבכנ םימי המכ רובעכו ,םיסורה םתירב"ילעב תא םואתפ

 םידוהי תואמ ןיב ותשא הגרהנ םינושארה תועובשב .םיצאנה ידיב

 תרזעב .דדובו דומלג ראשנ אוה .הנליו תברקבש יראנופ רעיב םירחא

 להנמ גרבצנימ הנמתנ ןמזור לאומש ר"ד ברה קוטסילאיב לש הבר

 ידיב 1943 ילויב קוטסילאיב וטיג לוסיח םע .וטיגב תשורח-תיב לש

 .םישודק תומ ,ותומ תא לבייל 'ו םג אצמ םינמרגה םיחצורה

 ישודק תודלות ףסוא ,ז"ישת קרווייוינ ,"הרכזא הלא, | ךותמ

 .ה"שת--ש"ת
 ,ינש ךרכ

 ץיברוה לדנמ םחנמ

 לש ויבורקמ ,בוקרטויפ דילי .לזרב תקיציל תשרח תיב לע

 .היסקודוטרואה ירבודמו "לארשי תדוגא. ישארמ .רוגמ ר"ומדאה ב

 םע ביטיחל שש ,םיענו בוט גזמ לעב .היריעה רבחו הלהקה שאר

 לכ םרתו לארשי"ץראל בהלנ .וישעמ לכב תרכינ ותוליצאו ,ותלוז

 ןיעב דוסיה ןרקל ןה (םיסקודוטואה לש) "בושיה ןרק,ל ןה הנש

 ראשנ ."יהרזמה,ל תונורחאה ויתונשב ףרטצה ,העומשה יפל .הפי

 םייונע לבס אוהו דחשנ ושוכר ,יצאנה שובכה תישארב םודארב

 .תעדאלב רטפנ .םישק
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 ן!מרסיז לדנמ ועובייל

 המחלמה ינפלש םינשב םודארב "לארשי תדוגא, ינקסע ךות

 -- ויונככ וא ,ןמרסיז לדנמ שובייל 'ר טלבתה ,הינשה .-.4

 .ס'הכרב הוח ןרהא ,לדנמ שובייל

 הלגד תחת ,םוקמ לכבכ בצייתנ םודאר ידרח לש ינוציקה ףגאה

 ,ךכ לע .קדצבו ,ויה םיאג םודאר ידרחש יפ לע ףא ,לארשי תדוגא לש

 ,גרבצנימ לבייל םייסל ריצה ,ןילופב םידרחה הגחמ לש ךוותה דומעש

 ןקסע וליפא ,המצע םודארל ,הל היה אל ירה ,םודארב ךנחתנו לדג

 .ריעב תטעומ ותעפשה התיה הז םעטמו רכינ המוק רועש לעב דחא

 לדנמ שובייל לש ותופרטצה םע התלע העונתה לש הנרק .םלואו

 .היריעה תצעומב הגיצנל רחבנ זאמ דוחיבו ,ןמרסיז

 םירוהל הרשעד-עשתה האמה לש םיעשתה תונשב דלונ ןמרסיז

 ילביטש ,ב ןכמ רחאל ,תימוקמה הבישיב ךנחתה ,ינוניבה דמעמהמ

 ."ישמ-ךרבא. םשה ול ונקה םיפיה ויסומנו םידומלב ותדמתה .ידיסח

 -ופה הפשה תא ותעידיבו ויסומנב "לביטש,ב וירבחמ לדבנ אוה

 לש רכשה לשבמ תיבב דיקפ לש ןב ותויה לגרל ,הירוב לע תינל

 .רלפק ירצונה

 היבא לש ותדובע"םוקמב רקבל אופיא גהנ ריעצה ןמרסיז

 תואיצמה לע דומעל תורשפאה תא המ"תדימב ודיב חינה רבדהו

 .םידוהיה ייח םוחתל ץוחמש

 ועינה הזה רבדהו רלפק תחפשמ ינבמ םיבר םע דדייתנ אוה

 ,ומוקמב רחא ,בגא .דוסי תעידי הב שכרו ,תינלופה ןושלה תא דומלל

 ויקפא םוצמצמ ררחתשמו עגפנ היה ץוחה םלוע סדרפל ץיצה וליא

 יפכ יתרוסמ ידוהי ראשנש .ןמרסיז ןכ ןיאש המ ,המידק דעוצ היהו

 .ויתוכילהב הנוש לבא ,היהש

 לארשי תדוגא העיפוה תיאמצעה ןילופב תוריחבה תוכרעמ לכב

 החילצה ךכל תודות ,תויחרזאה תוגלפמה לכ םע תדחואמ המישרב

 הב םידוהיה יגיצנש ,הבייח היריעב תוליעפה .היריעל גיצנב רוחבל

 ,םחלוש -- רובצה רבד תא עימשהל ידכ ,תינלופה ןושלב וטלשיי

 .םוקמב לארשי"תדוגא ינקסע ברקב ויה אל תינלופ ירבוד םלואו

 -לבתנ ,ןמרסיז לדנמ שובייל היריעל רחבנש רחאל ,ךכיפלו

 .רובצב דובכ הררועו םידוהיה יגיצנ ראש ןיב ותוישיא הט

 -גסב דוחיבו ,תיניינעה ותקמנה ,םירצקכ םיכורא ,היריעב וימואנ

 ויניזזמ ברקב םג הכרעהל דימת וכז ,תינלופה ןושלב האנה ונונ

 .דחאכ ןימיהו לאמשה יגוחמ .םידוהי"אלה

 םיללוסה הגלפמה"ישיא לש םיסופיטה םע הנמנ אל תאז םע

 אלימבו ,היה ידמ וינע .םהיקפרמב םיקחדנש ידי-לע ,םמצעל ךרד

 ותווינעו .ותגלפמ ול הקקזנ ובש םוקמב אלא היה אלו ,ומצע קחד אל

 .תודמעמהו םיגוחה לכמ ויעדוי לכ ברקב דובכ ול הליחנהש איה

 תא הנמאנ תרישו ,המחלמה ץורפל דע היריעה תצעומ רבח היה
 .ידוהיה רובצה

 .טארנדויה תמוהמל קוחרמ אוה דמע יצאנה שוביכה תפוקתב

 לש תוומה הנחמב וחפוק וייחו ,הימודב הרעצ האשנ הליצאה ושפנ

 .וילא ךרדב ףא ילוא ,וא ,הקנילברט

 םויכ ,ןויצנב ונב אלא םייחב ודרש אל ותחפשמ ינב לכמ
 = ל .ידוהיה רובצה ייחב ברכ ליעפה ,תירבה תוצראב



 םיימואליםייתד םישיא

 רלפ'צ םחנמ בקעי ברה

 דיסח ,םכח-דימלת ,אבא םהרבא 'ר ויבאל ה"לרתב םודארב דלו

 לאיחי יבר לצא ךנחתנ .הקרוומ קידצה קחצי יבר 4

 .ץיבינרקסמ ר"ומדאה לש שרדמה"תיבבו רדנסכלאמ קידצה

 יבצ 'ר גלפומה דיסחה תב לדייא הייח תא אשנ ה"'נרת תנשב

 תראפת, ס"נכהיב לש הברל לבקתנ ה"סרת תנשב .בראפרבליז

 .תריטפ םוי דע םש | ןהיכו (יסר'ג-ןינ) קיאסאפ ריעב "לארשי

 .ותומב היה הנש 44 ןבכ

 דמוע ורפס) הרות ישודיח רביחו םילעפ"שיאו הרותב לודג היה

 חותפ היה ותיב .תוימורת תודימבו תולעמב ןייוצמ .(בורקב עיפוהל

 רזעו רתסב ןתמב ןייטצה .וריעב ורקיבש םידמוללו םינברל החוורל

 ח'"יב רטפנ .תדהו הרותה תודסומב ליעפ חיה ןכ .םתסנרפמ םידרויל

 םיחרוא תסנכהו םילוח רוקיבב הליעפ התיה ותשא .ח"שת בא

 .(א"שת פ"מהוחד 'א הרטפנ)

 ןיד-ךרוע ,לדור ףסוי אוה ונתח .תחא תבו םינב השולש חינה

 .קרוידוינב עודי
 ג .ש מ

 דנלטוש רזעילכא ברה

 ברה ריעה בר לש ונתח ,סחנפ ויבאל 1885 תנשב םודארב דלו

 דמל .,"יוליע,כ םסרפתנ ריעצ ונדועב .ל"ז רטומלרפ יבצ ה
 -ומילב םלתשה ןכ .השראוב םינברל רנימסבו תונוש תובישיב ךנחתנו

 ודדועו וכירדה ;וחורמ וילע ליצאה ברה ובס .תופש דמלו םייללכ םיד

 .לארשיב בר תויהל

 םילייח םעפ והוספת ,היסורב הנושארה םלועה תמחלמב ותויהב

 שממ ןורחאה עגרב םלוא ,ותולתל ודמעו לוגירב והודשח ,םייסור

 .וסיכב הרקמב היהש ברה ובס לש רוקיב-סיטרכל תודות לצינ

 .ב"הראב ןוסרטפ תיסכודוטרוא הליהקב ברכ לבקתנ ריעצ ליגב

 וניעו תימניד תוישיא .תודהיהו הרותה דובכ ןעמל תובר השעו לעפ

 ןכו תוימורתה ויתונוכתב בבחתנ .הדעה ינינע לכ לע החוקפ התיה

 .החישדשיאו ,תוכילה םיעגנ ,שפנ"ןידע .ךנחמו ףיטמכ

 היסולכואה לכ הפתתשה ותיוולהבו ,44-ה ותנשב ,תע אלב קלתסנ
 .םוקמב תידוהיה

 ן-ר ל

 יטפלא קחצי הועמ
 החבתשה םודארש ראפה"תויומדמ היה יספלא קחצי השמ ש

 .יספלא םהרבא 'ר ויבא .םינבר לש הכורא תלשושל ןב .הב ר

 ונב היה ,םידאר ךלפבש הציווע'זד לש הבר ,ןילופב םינברה ינקזמ

 ןייטצהש ,ונ'צופוא לש םסרופמה הבר ,יספלא החמש השמ יבר לש

 לש ותוחא התיה ,החמש השמ 'ר לש ותשא .ותורישעבו ותונדמלב

 םהילעפ םיברש ,הגארפמ וקרב תשא ,תמסרופמה ןוסגרב ל"רמת

8 = 

 העברא רצנ היה החמש השמ 'ר .ןילופב תודיסחהו תודהיה ןעמל

 היה ויוניכ החפשמה יבאו ונ'צופואב ראפ ונהיכש םינבר לש תורוד

 ."לודגה םהרבא יבר,,

 -מה קצוק ידיסחמ ,הוארמ ןיטשנרוב הימחנ 'ר לש ונתח היה

 זאו םודארמ ביורטנייוו דוד 'ר תב תא אשנ ינשה וגוויזבו םימסרופ

 .ריעב תעדונ תומד התיה ביורטנייוו ימענ ותשא .םודארל רבע

 עובש ידמ ולצא םינחבנ ויהש םידליה םיברו הרותב לודג היה

 .םידומילב עובשב

 םג םש היהו רוג ידיסח לש לביטשב ללפתה .הארוה"הרומ שמיש
 .רגילז לפוק לש ותיבב ,14 הקסנייוור בוחרב ררוגתה .עקותדלעב

 םא ,גוהנכ ,ןחביהל וילע היה ,םודארב הארוה"הרומ הנמתנשמ

 ןכזיפ-לעדףא .תודדוב םילמ אלא עדי אל אוהו ,תיסורב טלוש אוה

 .תידדצ תתמ םילשת ולש העידיה-יא תאש החנהב ,הניחבל שגינ

 םשח תא ,םידוהיה תודלותב יקב היהש ,רוטנרבוגה עמששכ

 :עתרנ -- ספלא

 הנממש וקורממ תמסרופמה ספלא תחפשמל רצנ התא םאה --

 ? ףיירה אצי

 : הנעו ןינעה תא קחצי השמ 'ר "ספת,

 .םויה דעו ף"ירה זאמ ,רוד ירחא רוד ,םינבר וננה תורוד 26 --

 :רמאו תיסיסע הללק רוטנרבוגה טילפה

 םג היהי ,תיסור תעדל ילב ,םינבר םתייה תורוד ששו םירשע --

 .שורדה רושיאה תא ול ןתנו -- תיסור תעידי ילב 277ה רודב

 אפרתהל עסנ םשל ,קצובטואב (1916) ו"ערת תנשב רטפנ
 .ותלחממ

 .לארשיב םויכ אוהו ,היסורל טלמנש דחא דכנ רתונ ויאצאצ לכמ

 יספלא קחצי

 אריפש לארשי ברה
 םודאר וטיגב הרות ץיברמ

 אלש האושה םע .םודאר דילי היה אל אריפש לארשי בר

 רכש ,םודארל רבע ,תונברב ןהיכ הבש קיטישפ לע םג יד
 .ןקזו רענל ינחור טלקמל התיה וז הרידו ,11 הקזדורג בוחרב הריד

 תרישב ךישמה ,המחלמה ינפלש ומוי רדסמ הניש אל אריפש ברה

 ויתולילו וימי לכ שידקה ,רבעב רשאמ רתוי דוע ילוא ,האלפנה וייח

 .שיאה הלעתמ ןכ תורצה תורבוגש לככש ,ורמאב ,הדובעלו הרותל

 הרותב םשפנ הקשחש םינקזו םיריעצ לש הרובח הפסאתנ ותיבב

 תרובח וביבסו ארמגה דיל יברה בשיתה ךא .וירועש תא ויפמ העמשו

 יללולעת תא החיכשה שדוק תריוא .לבסהו תורצה וחכש ,ויעמוש

 .לבסהו בערה תא ,םיצאנה

 ,םימת קידצ שיאל ,השראו דילש ןילוברגב ב"מרת תנשב דלונ

 יבר ,ץינלגוממ "ףרש,ה קידצה לש ודכנ ,אריפש ךלמילא ר"ומדאה

 .ץינ'זוקמ לארשי יבר דיגמה תב לירפ לש הנב לאיחי ריאמ םייח

 יר) לגנא ןועמש 'ר ףירחהו ןואגה לצא דמל ,יוליעכ ןייטצה ותורענב

 ב



 ובורק ,אריפש םולש ברה תב תא השאל אשנ .("פָאק רעד. ןועמש

 בודגלבמ אריפש קחציזבקעי יבר קידצה ןב ,קיטישפב ק"דבא היהש

 ."'בקעיל תמא,, לעב

 דבלמ .םינוש םיעדמבו תופשב םג הבר העידי שכר טקדידוטואכ

 תוקלתסה רחאל .תירבעו ,תילגנא ,תינמרג ,תיסור עדי הנידמה תפש
 דוע .ארתאד ארמכ ,1915 תנשב .קיטישפב ומוקמב לבקתנ ונתוח
 תונוטלש .השק ןויסנב דמעוה תונברב ותנוהכל םינושארה םימיב
 תריפחב ףתתשהל ריעה יבשות לכ לע ורזג קיטישפב םירטסואה שובכה
 סויב דובעל וצלאנ םידוהיה .רושעל הסכ ןיב ויה םימיה .ןגמ תולעת
 הז היה .םדקומ ןויאר תעיבק אלל הדקפמל רס ריעצה ברה .שודקה
 ,ררבתנ .ול הנענש דקפמה ינפב ותשקב תא עימשהו תבש לילב
 ...םידוהי ויה ,רוזאה דקפמ םג םללכבו םיניצקהמ קלחש .,בגא

 אוה .םידמולה יגוח לע דוחיבו ,ריעה יבשות לע רהמ בבחתה
 וימי לכ ,הרותה דומלב םימיכ תוליל םתא השעו םיריעצ וביבס סניכ
 תוירבה ןיב ברועמ ,ורעצ תא 'באוכו לארשי"בהוא .ללכה תבוטל השע

 ,םיקחרמל אצי ןיידכ ועמש .םייוגה תוברל .םעה תודמעמ לכ לע לבוקמו

 וסחיתהש םירצונו ,רוזאה לכמ םירחוס ויה וינפב ןיידתהל םיאבה ןיבו

 תביש םולח תא םישגהל ושפנו ובל לכב קקותשה .ןומאבו דובכב וילא

 .ותיב דילש המדא תקלחב תואלקחב ומצע רישכה .ןויצ

 תא דדועו תימצעה הנגהה ןוגראל ףיטה קיטישפב תוערפה ימיב

 הכאלמו רחסמ ,הישקת .ח

 וב ץעוהל ילבמ ,םדי לע התשענ אל הלועפ םוש .הלועפב םיפתתשמה
 האירקב הנפ תוערפה ירחא .ותיבב וכרענ תובישיה בור .הליחת
 .םיעגפנה תרזעל אובל תירבה תוצראב תובר תוליהקל

 היה .תושדחה זכרמל ברה לש ותיב היה יצאנה שוביכה רחאל
 .שחרתמה לכב יקב

 ,הליהקה לוסיחו 1940 תנש ףוסב קיטישפמ םידוהיה שוריג םע
 לוסיח דעו זאמ .טלפמ אצמ הבו ,םודארל ותחפשמ לכ יםע ברה רבע

 דחוימבו ,ברע ידמ ותיבב םיפסאתמ ויה "הבולאוו,ב לודגה וטיגה

 םיבר םיריעצ הז ללכבו ,הרות דומללי הליפתל ,םיגחבו תותבשב

 העור םהל שמיש ברחו ,הרותה דומלל םיאמצ ויהש םייתדה םיגוחהמ

 םהה םיבהלנהו םיריעצה םירוחבה .םהה םירדוקה םימיב ינחור

 .םשפגו םבל לכב וב וקבד ,ברה לש ומלועל םימדה תריואמ וחרבש
 םוי .הודחבו תובהלתהב ,שדוק שאב ודמל םה לבא ,םחלל ויה םיבער

 ויה םוי םוי ,רועשה תא עומשל הקזדורג בוחרבש ותיבל םיאב ויה םוי

 -ציחמב .םינוילעה תומלועב םבר םע דחי םיפחרמו ותרות תא םיטלוק

 הכזנ לכה ףא לעש הנומאו םייח חור ,ןוחטבו שפנ דודיע ואצמ ות

 .םילשוריו ןויצ תמחנבו קלמע תלפמב תוארל

 דךירש תודע יפלו ,הנורחאה וכרד תא ברה השע הרהטבו השודקב

 .ד"יה .םיברב םימש םש שדיק שאמ לצומ

 היועעת זכרמ - םודאר / [ןמרפיצ 'גניא]

 זכרמכ בושח םוקמ םודאר ריעה הספת םיסורה ןוטלש ןמזב דו

 העירכמ הדמע .םיטיהרו הקימרק ,תכתמ ,תורוע לש ה
 -רובל תשורחה יתבל תודוה םודארל שי ןילופב תורועה תישעתב

 היה םייק 1460 תנשב דוע יכ ןייוצ היריעה לש םינויכראבו ,תואקס
 .ריעב םיאקסרוב לש ךֶאצ

 רודואית ,ךיליירפ רדנסכלא וספת ףנעב תונושארה תודמעה תא
 .רלדא לאומסו ןגאהנקיוו ,שראק

 רועל רקיעב ,תורועל תשורח יתב 14 םודארב ויה האמה תליחתב

 .תורוע 3000 דחא עובשב םהב ודביעש םילעפמ ויה .תוילוסל השק

 ,תיחרזמה היסורל תרצותה לכ החלשנ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל

 -יתבל םיפינס חותפל ךרוצ היה יכ דע תובר הכ ויה תושירדהו

 ןירשימב ויה םיקוטע תאזה הישעתב .ןודה רהנ לע בוטסורב תשורחה

 ליבשב רקב דחוימב ולדיג הניארקואבו הילודופב .םילעופ 0

 רקבה תא איבהל ךרוצ שי ,יסורה קושה תריגס םע .םודארב הישעתה

 .ימינפה קושב קר תקוושמ תרצותהו ,םיל רבעמ

 הנשב םידבעמה תורועל תשורח-"יתב 36 םודארב םילעופ םויכ

 ןוילימ 25 םידבעמ תשורחה יתב רתי .השק רוע וליק ןוילימ השמח

 .םילעופ 1100 וז הישעתב םיקוסע םויכ .ךר רוע לש םיעבורמ רטמיצד

 .הקיציהו תכתמה תישעת אוה םודארב בושחה ינשה ףנעה

 -עבב ויהו םילעופ ףלאכ םיקיסעמה הקיצי"-יתב 6 םיאצמנ םודארב
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 לדנמ ,םולבדלוג ילא שריה ,ןמלטש םהרבא :דבלב םידוהי לש םתול

 בילטוג םיחא ,וינבו ןייטשניבור השמ ,דנְלדירפו ןמרוק ,ץיבורוה

 -שהל תורונצ םירציימ םה .("אצינילג,) גרבנזורו טנמאיד ,("וגרב,)

 ףוליח-יקלח ,םירונת ,היצטינס ירישכמ ,םירוטאידר ,בויבלו הייק

 ת"נוכמ ,םימל תוניברוט םירציימ ןכ .'וכו תואלקחלו הינבל תונוכמל

 הרושקה קשנה תישעת תחתפתמ דחוימב .םיררוואמו ,תואקסרובל
 .הקיצי"יתבב

 תרציימה ,"ליוויראמ" המריפה ידידלע תגצוימ תימרקה הישעתה

 ירצומו םיירטינס םילכ תרציימה ,גרבנטור .א המריפה ,תורונצ

 .הניסרח ירצומ אוה ףא רציימה זראלימח לש תשורחה תיבו ,הניסרח

 .םילעופ ףלאכ םיקיסעמ תשורחה יתב תשולש

 ץשל לש תולעבב ,"ןהוק ןהוי, המריפה תמסרופמ ץעה תישעתב

 םידיבלו םירינרופל תשורחה תיב ,םיפופכ םיטיהר תרציימה ,ןמכייטו

 ןאיבפ לש םימומאו ץע ירמסמ רוצייל תשורח תיב ,ואלסל .מ .י לש

 .דועו ואדול

 ויה הילעבש "אסראפ,  המריפה תא ןייצל שי תימיכה הישעתב

 סנוי לש "אוואי, הרבחה התיה העודי ןכ .רצנטו ףיילק ,רלדא

 .הלש הירוקיצה תא ןילופ יבחרב הקווישש ,םיובנשריק

 (1939 לירפא ,"עמיטשנ רעמַאדאר,, יפל)



 תועורחהייתבב םידוהי םילעופ / טקאוו .ש

 תואקסרובל

 תרצותל םיקווש שובכל םודאר הליחתה תמדוקה האמה ףוס

 תשורח יתב המכ ולעפ זא רבכ .תיראצה היסור יבחרב |
 .םיידוהי םילעופ לש םייוסמ רפסמ וקיסעהש תואקסרובל םיידוהי

 דבלמ .םישקה םיאנתהו הדובעה תמחמ ,דואמ ןטק היה םרפסמ םלוא

 רכינ רפסמב םידוהי לש םתרידח דעב תבשה תרימש הענמ תאז
 םילעופה וצלאנ ,םהה םימיב היצזינכמ רדעהב יכ ,ןייצל שי .הדובעל

 דע רקובב 5-מ ךשמנ הדובעה םויו ,םיידי תדובעב קרו ךא דובעל

 יתבב בור וויה םידוהי םילעופש םירקמ ויה ,ןכדיפ"לעדףא .ברעב 7

 הברה גרבנטור לאיחי לצא ודבע ,לשמל ,ךכ .םימייוסמ תשורח

 רשא .תדחוימ תויחמומ בייח אלש השק רוע דוביעב םלוא ,םידוהי

 הז .םינלופ וא םינמרג עוצקמ-ילעב קר ךכב ודבע ,ךר רוע דוביעל

 .1914-ב םלועה תמחלמ ץורפל דע היה

 יתבמ םיבר .וז הישעתב םירכינ םייוניש ולח המחלמה ירחא
 דוע טעמתנ םידוהיה םילעופה רפסמ ,ולסחתנ םיקיתווה תשורחה
 לש םמוקמ תא .םירחא תועוצקמב וחתפנש תויורשפאה ללגב רתוי

 םירחוסה תודחאתה / [ןירמ ןרהא]

 לכב הלודג תוחתפתה הלחשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ירח

 ןיב .םירחוס תדוגא םיקהל םינקסע המכ וטילחה ,רחסמה יכל

 םהל רזעו ,רלדא רכששי ,לקנרפ רזייל ,ןמגיז ןתנ :זא ויה םימזויה

 -ניאה לע הנגהו דוכילב ךרוצה ףירחה דוחיב .לקנךפ רטויפ ןוגראב

 רחסמה ייחב םזילרבילה תפוקת המיתסנש ירחא םירחוס לש םיסרט
 .ןילופב

 -ידנב וב ךמת דחא לכו םיקזח תודוסי לע ןוגראה דמע הליחת

 ירקיעה ףנעב רקיעב עגפש לודגה רבשמה ליחתהש עגרב םלוא .תוב

 ,םידבכה םיסמה ץחלב םיבר רחסמ יתב וטטומתנ ,תורועה תישעת --

 תיברב תואוולה ידיילע רצימהמ [לחיהל ךרד ושפיח םירחוסהו

 םיישקה תמחמ ,דבלב המועז הדימב םינפ םהל הריאה החלצהה .הכומנ

 ,םיישונא-לע םיאנתב ךשמנ שממ םויקל קבאמהו ,קושב םייפסכה

 טלפמ דחא לכ שפיח ,ןוגראה ביבס השק העשב דכלתהל תחת ,הנהו

 רבד םירחוסה תודחאתה לש הנוגרא ףפורתנ ןכלו ,ולש םיכרדב
 .הירבחב השק עגפש

 ןתנ ,םירחוסה תודחאתה להנמ לש יגרטה ותומ תא הזב ןייצנ

 ללכ ליבשב הבושח תוחילש יולמב ותרמשמ לע לפנ רשא ,ןמגיז

 .םירחוסה

 (1959 לירפא ,"עמיטש רעמַאדאר,, יפל)

0 

 םירבדה ומסרופ םירשעה תונש תישארמ "גנוטייצ רעמַאדַאר,ב

 : םירחוסה תודחאתה לש הדמעמו רחסמב םידוהיה בצמ לע םיאבה
 ללגב םלוא ,םירחוס תודחאתה םודארב תמייק בר ןמז הז,

 ר"וןי .איהש הלועפ לכ חתפל היה רשפאדיא הריד רסוח

 לגרל רבעוה יאגירה קנבה להנמ היהש ,קנכוב רמ .תודחאתהה

 ןיינע וליג אלו טעמכ הלהנהה ירבח רתיו ,השראול ודיקפת

 .דסומה תולועפב
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 טישדחה םינמזל ולגתסהו םלצא םדוק וחמתהש הלא וספת םיקיתוה
 לא בוש רודחל םידוהי םילעופ וליחתה 192778 םינשב .תוריהמ רתיב

 תצורמב םלוא ,ןטק םרפסמ היה הליחת .תואקסרובל תשורחה יתב

 .ילכלכה רבשמה תפרחה םע ,םרפסמ לדג ןמזה

 ןוצרייאב הליחת םנמא וסחייתה םידוהיה תשורחה יתב ילעב

 הרבגשכ ,ןמזה ךשמהב םלוא ,הטעמה םתקופת ללגב םידוהי םילעופל

 םידדצה ינש וברקתנ ,קיטישפב םורגופה רחאל דוחיבו תוימשיטנאה

 תמייוסמ הדימב .7"18%ל דע לדג תורועה תישעתב םידוהיה זוחאו

 םיצולחה תמגוד תיזיפ הדובעל םתשיגו םידוהיה םילעופה לע העיפשה

 תבשב החונמה ןינע םג .תושק תודובעב ודבעש הרשכהה יצובקמ

 לע ורתיו םידוהיה תשורחה יתב ילעבש וא :ותופירח תא דביא

 .תבשב ודבע םילעופהש וא ,תבשב הדובעה

 םיצולחה רפסמ דרי ,םידוהיה םילעופה לש םרפסמ תלדגה םע

 ,ןכא .תובוצק ןמז תופוקתל ,תואקסרובל תשורחה יתבב םיקוסע ויהש
 ול ויה אלש ןמז לכ וז הדובעב ראשנ ידוהיה לעופהש ןמז היה

 דימתהל לדתשמ אוהו ,הבוטל יוניש לח התע םלוא ,תורחא תויורשפא
 .עוצקמב תוחמתהל הב

 (1959 לירפא ,"עמיטש רעמָאדאר,, יפל)

 ירבח ושגינ ,טניסלו םייסל תוריחבה ומייתסנשכ ,התע

 םתרזעב ,גרבנגייווצ לארשיו לקנרפ רזעילא .ןמגיז ןתנ הלהנהה

 ןועמ תבוטל תדחוימ תיבגמ ןגראל .רניפו גרבנזור לאומש לש

 בר רפסמ הלהקה םלואל וארקנ וז הרטמל .תודחאתהה ליבשב

 םירחוסה וגישי םעפה יכ םיווקמו ,םהיתועוצקמ יפל םירחוס לש

 .םתרטמ תא

 הפסא "הרזע, םלואב הכרענ ,רבמצדב 6 ישילש םויב...

 :ןמגיז ןתנ רמ לש ותואישנב םירחוסה תודחאתה לש תיללכ

 גוזימ ,םיימשרה םיריחמה חול :םיפיעס השולש ודמע םויה רדסב

 ירחא .תודחאתהה ליבשב הרידה ןינעו ינלופה םירחוסה דוגיא םע

 שורדל טלחוה ,ל"נה תויעבה לע הלהנהה ירבחו ןמגיז רמ תאצרה

 ,םייעובש דועל תוחולה תגצה ףקות תכראה תא זוחמה לשוממ

 "הרזע, תלהנהל תונפלו הלהנהה תערכהל גוזימה ןינע תא רוסמל

 תועשב םירחוסה תודחאתה יכרצל םלואה תא רוסמל השקבב

 .המיאתמ הריד תאיצמל דע םיייהצה
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 רחסמל קנב דופי

 םירחוסל תואוולה תתל םיינלופה םיקנבה לש םבוריס תמחמ

 קפסל לכויש ,רחסמה יכרצל ידוהי קנב דסיל ןויערה םק ,םידוהי

 .הכאלמ-ילעבלו םירחוסל הכומנ תיברב תואוולה

 ובו ,םינינועמה םימרוגה לש תוצעיתה הכרענ ראוניב 5יב

 ,לקנרפ :ורחבנ ינמזה דעול .תובר תויוביחתה ולבקתנ םוקמב

 שדוחל 14-ב .יודנאלו רעגנעל ,םולבדלוג ,ןעד ,טנמאיד .ץשל

 םע ןתמו אשמה לע ח"וד רסמנ הבש ,תפסונ הפסא המייקתנ

 דוע ורחבנו קנבה תא םיקהל יפוס ןפואב טלחוהו ,םינוש םימרוג

 רבעל דעוה לע .ןייטשגינפו ץיבורוה :ינמזה דעול םירבח ינש

 ."תוינמ ילעב שוןכרלו המיאתמ הריד אוצמל ,ןונקתה תא



 שלש רובעכ קרש יפל ,םינוש םילוגלג רבע קנבה ןוגראש ,הארג

 תא ,1925 יאמ שדוחמ "גנוטייצ רעמַאדאר,ב םיאצומ ונא םינש
 : קנבה לש ותלועפ תלחתה לע העידיה

 יאמ תלחתהב דסונ ,םירחוסה ןוגרא לש ויצמאמל תודות,

 יידיל ריבעה שדחה קנבה .םודארב יביטרפואוקה םירחוסה קנב

 ליחתהו ,וירזיבא לכ לע ינלופה םירחוסה קנב לש ןועמה תא

 םיאצמנה םירחוסה ללכל הכומנ תיברב תואוולה ןתמ -- ויתולועפב

 -- יודנל ןאיבפ :ה"המ בכרומ חקפמה דעוה .השק ילכלכ בצמב

 ,םיובנריב םייח ,ץשל לארשי ,ונגס -- גרבדלוג םהרבא ,ר"וי

 רזעילא :םוקמ יאלממכ .רלדא רכששיו גרבנזור ריאמ קחצי

 :ה"המ תבכרומ הלהנהה .הבלאס השמו ןמטכיר ןמלק ,לקנרפ

 ןואילו ןמגיז ןתנ :םוקמ יאלממ .לקנרפ .פו ןייטשגינפ .1 ,סקופ יי

 םיחוור רחא ףודרי אל קנבה יכ ,הבורע םה הלאה תומשחה .ןער

 םירחוסה לש םיסרטניאה תבוטל ליעיו ידילוס חרואב לעפי אלא

 ".םודארב םידוהיה

 הכאלמו היצרפואוק / יקסניצברטס םולש

 יבא יפמ יתעמששו ירוענ ימיב ינורכזב ותרחנש םיטרפה 4
 לש ןושארה ןוגראה םקוה ,ל'ז יקסני'צברטס דוד לקעי ,חונמה

 התיה ותרטמ .1906 תנשב "רזעיחא, םשב םודארב הכאלמה ילעב

 זכרמ םהל שמשלו הנטק האוולהב הרצ תעב הכאלמהיילעבל רוזעל

 ויה זא דע .םיגחבו תותבשב הלפת תיב ןודעומה שמיש ןכ .יתרבח

 לש "ךעלביטש,ב םג םוקמ ואצמ אלו םשפנל םיבוזע הכאלמה ילעב

 .הגרד-יתוחנ לאכ םהילא וסחיתהש ,םיתבה ילעב לש וא םידיסחה

 .םהיתועוצקמל םאתהב םיניינמב הליפתל םג ויה םיסנכתמ ןכל

 ילעב קר אל "רזעיחא,ב םמוקמ תא ואצמ "רימזה, קוריפ ירחא
 .הרבח ייח וב ואצמש םידיקפו םירומ ,םיריעז םירחוס םג אלא הכאלמה

 ילעב ישאר תובקעב תכלל "רזעיחא,  יליעפ וטילחה 1911 תנשב

 ןילופב הכאלמה ילעבל ןושארה ןודעומה תא ונגריאש ,זדולב הכאלמה

 -יתב וחתפש ,הכאלמה ילעבמ הלא ידיזלע הנתינ הז דעצל הפיחדה

 םירישעה םירחוסה לש םתודגנתהב ולקתנו םתרצות תריכמל רחסמ

 הלא ןיב .םיללובתמה וטלש ובש ,"םירחוסה ןודעומ,ל םלבקל ובריסש

 יוהיינ לטומ :ויה "יקציפוק בולק,ב לגר תסירד םהל הנתינ אלש
 .ןמזולג שירואו ץלוה בקעי ,ץיבשידק השמ ,רפייא בקעי

 :םיגיצנ ינש זדולל וחלשנ הכאלמ ילעבל בולקה ןוגרא םשל
 בקעי סדנהמה ידידלע ולבקתנ םה .ןמרוק םייחו יקסנ-'צברטס .ד .י
 ךירדה אוהו ,ןילופב הכאלמה ילעב ןיב היחה חורהו םזויה ,טורשיק
 ןודעומה דוסיב םירושקה םיינוגראהו םייתקוחה םיניינעה לכב םתוא
 1912 תנשב גשוה סוקרמ הרומה תרזעב .םודארב הכאלמה ילעבל
 ןילופב הכאלמ ילעבל ינשה ןודעומהו ,גרוברטפב הלשממהמ ןוישרה
 רקהש םינושארה םיליעפה תשמח .8 הקסלבול בוחרב ,םודארב חתפנ
 -סני'צברטס דוד בקעי :ויה הכאלמה ילעב ןוגראל םצרמו םנמזמ ושיד
 .ךפייא בקעיו ןייטשניבור השמ ,טנאילירב גיוודול ,ןמרוק םייח ,יק

 הלהנהה .5 הקסלבולב חוורמה ונועמל בולקה רבע 1913 תנשב
 תימויה תונותעב האירק םלוא ,תופש שלשב הלודג הירפס החתפ

 יבבוח לש גוח םג דסונ .יתרבח יולבו םיקחשמ"רדח ןכו תיעובשהו

 רפס"-תיבב דמלש ,טנאילירב גיוודול לש ותכרדהו ותרזעב ,המבה

 םמצעב תוזחמ רפסמ תולעהל וחילצה םיבבוחה .השראוב יטאמארד
 .םייעוצקמ םינמא תרזעבו

 תויעב ןודעומה ינפל ודמע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 הלהנהה .םיסייוגמה לש םהיתוחפשמל הגאדו הדובע רסוח לש תושק

 חבטמ םג חתפנ .הדובע ירסוחמ ןעמל תולודג התשעו ןחבמב הדמע

 ואצמ ןודעומב .רתסב ןתמ תרותב וכמתנ םיברו ,שרוד לכל םניח

 םצעב .היסור יבחרמ םודארל ועלקנש םידוהי םילייח םג בר דודיע

 תצורמב החתפתהש ,תילמס תיברב רזע תפוק הנגרוא המחלמה ימי

 .םירבח 1200 הנמש .,הכאלמה ילעב לש יביטרפואוק קנבל ןמזה

 .תורפתו תוטייח יכרצל רחסמ"תיבו הינכרצ םג החתפנ

 תוריחבב ליעפ קלח הכאלמה ילעב וחקל ןילופ תנידמ םוק םע
 -ארה היריעב םיגצוימ ויה םהירחבנ .הנידמבו ריעב םינוש תודסומל

 רלמיז קיזייא ,טנאילירב גיוודול :םיגיצנ השלש ידיילע הנוש

 התיה ותרטמש "םיכָאצה קוח.. םוסריפ םע ,1927 תנשב .ר?טוק יכדרמו

 תודוגא ןודעומב ונגראתה ,םיידוהיה הכאלמה ילעב תא ליבגהל

 .הלשממה יפלכ םייארחא םידעו םע תויעוצקמ

 -יתלב דבלמ ,םירבח 1200 םימושר ויה הכאלמה ילעב ןוגראב
 .תיעוצקמו תיטפשמ הרזע ולביקש םיבר םינגרואמ

 המכב הנוילעה לע התיה םדי םודארב םיידוהיה הכאלמה ילעב
 .ללכו ללכ םירחתמ םהל ויה אל םימייוסמ םיפנעבו ,םיבושח תועוצקמ

 תיישעתל תודות .רוע ירצומ לש היה רתויב בושחה ףנעה
 .היסורו ןילופ יבחרב רתויב תחתופמה התיהש םודארב תואקסרובה

 הירפמיאה יבחר לכל רוע ירצומ לש ישארה קפסה התיה םודאר

 קלחתה רועה ףנע .ינלופה ןוטלשה ימיב םגו םיראצה ימיב תיסורה

 ,תורלדנס ,(לענה לש ןוילעה קלחה תריפת) תורפת :תועוצקמ 5זל

 לענה לש ןוילעה קלחה לש הנמשהו הריזג) רקלוו תולדנס ,חוצחצ

 הכאלמ-ילעב ידיב ולכ היה תורפתה ףנע .(תוציבל התמאתה םשל

 םירפתהמ ןטק רפסמ .יקסבלימח םשב דחא ינלופ רפתל טרפ ,םידוהי

 קפסל וליחתה אלא ןוילעה קלחה תנכהב וקפתסה אל .המזי ילעב

 הפי ןיעב הלבקתנ םתרצות .הדשה ירעלו תימוקמה היסולכואל םיילענ

 תחפשמ :וטלבתה הז ףנעב .לוזה ריחמלו האנה הרוצל ,ביטל תודות

 .\מדלפ לדוג .ןמלגופ הנוי ,ןאירטסוא לאונמע ,גךבךלוג הל'מהרבא

 ,היסור יבחר לכל ותעשב וקפיס םתרצות תאש ,דועו גרבנטסק ןתנ

 םתלודגמ ודרי םה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע .זקווקו ריביס

 תלחתהב הזרכוהש תובוחה תטימש ללגב ולבסש םידספהה תמחמ

 לש רוזחמ) ןמשיפ ךלמ :המחלמה ימיב ולע הז תמועל .המחלמה

 .גרבדלוג הנוי ,ןמיינ ךורב ,םיובנכייא םיחאה ,(בוהז ןוילימה תיצחמ

 .םירחאו ןרוקלדנמ םהרבא ,ןמדירפ בקעי השמ

 תורלדנסה ףנעב ויה ,םידוהי ידיב ולכ היהש תורפתה ףנע תמועל
 םיינלופה םירלדנסה בור .300"כ דחי .םינלופו םידוהי לש הווש רפסמ

 היה ךכיפל .תונטק המדא"תוקלח םג םהל ויה םשו ריעה ירברפב ורג
 עוצקמ לעבכ םג בשחנ היה ינלופה רלדנסה .רתוי בוט ירמחה םבצמ

 ילעב םינלופ םג וקסע עוצקמבש םושמ .ידוהיה ורבחמ רתוי בוט
 .ךכב וחמתהש תינכט הלכשה

 ,דידהחמומ היה חצחצמה .חוצחצה בשחנ תורלדנסב דחוימ ףנעכ

 .הזיראל ותנכהל לענה רמגל שורדה קרבה תא ףיסוהש
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 -תודובעב ושמתשה םיידוחיהו םיינלופה םירלדנסה יכ ,ןייצל שי

 .תורלדנסב ןוכימה תא הגיהנה "אטאב,, תיכ'צה המריפה קרו ,די

 יכדרמ היה םודארב תונוכמ תודובעב ץיק-ילדנס תישעת ץולח

 -יילע לרחא הב ךישמהו ,וז הישעתל רבע גרבנטסק ןתנ םג .רכמרגניר

 .ופידביבא-לת לובגב ,יזבש בוחרב ץראל ות

 -- היה .םודארב םידוהיה הכאלמה"ילעב וחתיפש דחוימ ףנע

 רוזיא יבשותל תמאתומ ,לענה לש ןוילעה קלחה תנמשהו הריזג

 הז היה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע .היסלופו ןילווצ תוציבה

 דע קושה קמטצנ ,ןילופ תנידמ םוק ןמזמו ,תרצותל ירקיעה קושה
 ותכאלמ"תיב תא ביחרהש ,ךברוא יכדרמ הז ףנעב ןייטצה .םומינימל

 .םיבר םילעופ קיסעהו

 ףיקהש ,תוטייחה עוצקמ היה ,רועה ףנע ירחא ופקיהב ינשה

 ףנעב רקיעב ,םתויחמומב ונייטצה םידוהיה םיטייחה .שיא 350"כ

 דמול רעונל ,םישנל ,םירבגל ,הנכומ השבלהבו תונמזהב השבלהה

 הלוכ התיה (רעטיידנאט) השבלהל תיטרדנטסח תוטייחה .םידלילו

 םידיקפ ,םילעופ ליבשב הלוזו הריהמ הריפתב וחמתהש םידוחיה ידיב

 ריעב םידיריה ימיבו .םדי לע סופת היה הקזדורג בוחר לכ .םיירפכו
 .םינכוד לע םתרצות םירכומ ויה הביבסבו

 ףלא םינומש התנמש ,םודאר תיסולכוא לש הבורש ,ןייצל שי

 "נזה יפל השבלהה תא הפידעה ,(םידוהי ףלא םישלש הזמ) םיבשות

 .הנכומה לע תונ

 ולדתשהו תודימא תגרדל ועיגה םיטייח לש טעומ אל רפסמ

 הלכשהה ילעב ןיב םינושארה .ההובג הלכשה םהינבל תונקהל
 םירחוסהש העש .הכאלמה ילעב לש םהינב ויה ונריעב ההובגה

 םהידליל חינהל אלש תרוסמה לע ורמש הישעתה ילעבו םילודגה

 תבש לוליח ששחמ תואטיסרבינואו םייתלשממ רפס"יתבב רקבל
 ."הער תוברת,ל האיציו

 בקעיו ןמזולג שירוא ויה דחוימב וטלבתהש םילודגה םיטייחה ןיב

 -ידבועו אבצל םידגב לש ישאר קפסכ עודי היה ןושארה ;רפייא

 בוחרמ ערתשה ידיינ אלד יסכנב ושוכר .ראצה ןוטלש ןמזב תבכרה

 קנבו יקצי'זדורג סופדה לעב לש םיתבה ןיב הקצינ'זוק דע הקסלבול

 םג םיעודי .ינלופה יתכלממה קנבה םג םקוה ושרגמ לעו ,יקסבשרו

 -ילטניאב ןנוח ינשה .ותמדא לע ומקוהש םיעושעשהו טרופסה ישרגמ

 הכאלמה ילעב לש יתרבחה םדמעמ תמרהל די ןתנ ,תיעבט היצנג

 שיבא םג .םיהובג רפסייתבבל רקבל וידליל םג רשפיאו ,םודארב
 ילכלכ דמעמל ועיגה .ץלוה בקעיו .ןתנו לאירבג לש םהיבא ןמגיז

 הייטשניבור השמ :ובשחנ םודארב תוטייחב םיעודי םיחמומ .ןתיא

 יקצי'זור לדניז .םיובנזור השמ ,גרבסקוו לדנמ ,ןמיוב חמצ ,ןמיוב ףלוו

 םלועה תמחלמ ינפל םידוהי לע זרכוהש םרחה ןמזב .ןמרוק םייחו

 דחי םידוהיה ועיבצה ןהבש .תיסורה "אמוד,ל תוריחבה בקע הנושארה

 רחסמ"תיב םודארב חתפנ .וללָאגַאי דעב םיינלופה םיטסילאיצוסה םע

 תא רוגסל הרהמ דע היה ץלאנ קרוק וילעב לבא .השבלהל ינלופ
 השמ םיטייחה תא ריכזהל םג שי .ףנעב תויחמומ רסוחמ תונחה

 ופשנירג םהרבא ,רלייק םהרבא ,(ץיבשידק ר"ד לש ויבא) ץיבשידק

 .תיסורה היסנמיגב ורקיב םהיניבש םינושארה .דועו

 תוירוטידנוקל טרפ ,אלמ ןוטלש םידוהיה וטלש הייפאה ףנעב

 .םינלופ 67ו םידוהי םיפוא 40 ויה .םינלופה ידיב ויהש תולודגה

 ידידלע םג ונקנ תוידוהיה תויפאמה לש תולחהו תוינמחלה ,םחלה

 םיטעמה םיינלופה תויפאמה ילעב .בוטה םמעט תוכזב םינלופה

 ילכלכ דמעמל ועיגה םיטעמ קר םידוהיהמ וליאו ,םיתב ונבו ורשעתה

 ןבהו םאה ,יקסנילק תחפשמ ,ןמדירפ הילדגו ןרהא םיחאה :םהו בוט

 םיפואה בור .קינשטופו גרבנייטש לארשי ,ץרמהו המזיה לעב ןרהא

 הייפאה ילעופ לש הובגה רכשה ללגב ישוקב סנרפתה םיידוהיה

 הרוצב םהילעב ידי"לע ולצונש םינלופה םהירבח תמועל ,םיידוהיה

 -רצות תא ורכמ םיינלופה תוירוטידנוקה ילעב ןיבמ העברא .הריפחמ

 ןמז יולב ןהב ורשפיא םגו ,םעט בוטב תורדוסמה םהיתויונחב םת

 ידיחיה ידוהיה .'וכו טמחש ,ונימוד ,דראיליב ןוגכ םינוש םיקחשמב

 אל םלוא ,םורטשרבליז עלעשטיא היה םהיתובקעב תכלל הסינש

 דחא ידוהי קר ."טוקיוב,ה ןמזב וליפא רעונה תא ךושמל חילצה

 ,ךיירנדיירפ ףסוי ,בוט ילכלכ דמעמל עיגה תוירוטידנוקה ילעב ןיבמ

 תויגועהו תוירכוסה תישעתל תודות ,ריעב םינושארה םינויצהמ

 .םיירפכה ליבשב

 רסואה קוחה תלבקל דע ,טלחומ בור םידוהיל היה רשבה ףנעב

 הכאלמ ילעב קנב

 (1923 ראונימ "גנוטייצ רעמַאדאר" יפל)

 לש קנבה ירבח לש תיללכה הפיסאה הכרענ ראוניב 14זב,

 היה םויה רדס לע .טנאלירב .ל תואישנב הכאלמה ילעב ןוגרא

 דישר יתש ושגוה .קנבה תלהנה לש תוריחב -- אוהו דחא ףיעס

 -- חינשהו ,שארב ןמרוק .חו לקנרפ .מ ,םיובננט םע תחאה : תומ

 דבנו הנושארה המישרה החצינ .רלטוקד ןיטשניבור ,ןמסקילג םע

 ,רכמרוגניר .מ ,םולבדלוג .א ,הלחנהל ןמרוקו לקנרפ ,םיובננט :ורח

 -דלפ .י ,ןמרוק .מ ,גרבדלוג .ח ,ןמסקילג .א ,טנפלה .ה ,ןמולב.מ

 ".חקפמה דעול ןמדלימ ,או ץנרמופ .ג ,גיוצנזור .מ ,יודנל .מ ;ןמ

 :קנבה תוחתפתה לע ח"וד םיארוק ונא םייתנש רובעכ

 הכאלמה ילעב ןודעומ םלואב הכרענ סראמב 14 ןושאר סויב.

 .ל רמ לש ותואישנב ,הכאלמ ילעב קנב לש תיתנשה הפיסאה

 תוחתפתה לע ח"וד רסומ הצעומה רבח ,ןמולב רמ :טנאלירב

 אוה יפסכה בצמה יכ ,עבוק לקנרפ .מ רמ קנבה להנמו ,קנבה

 חיכומה רבד ,בוהז ףלא 16 לש ךסל ולדג תונודקפה .ןתיא

 9000 ךסל עיגה ימצעה ןוהה .קנבה יקסע לש הריהמ תוחתפתה

 הלהנהב םגומיא תא ועיבה שיא 250 רפסמב םיפסאנה .בוהז

 .תפסונ הפוקתל הב ורחבו

 ,ררבתמ קנבה תלהנהל תוריחבה ביבס ררועתנש סומלופהמ

 יתש .הכאלמה-ילעב םע רשק םהל ןיאש םיבר ורחבנ יכ

 םישנא הכאלמה ילעב יגיהנמ ןיב ויה אלש ,תחאה :ךכל תוביס

 תובירמה -- הינשהו ,םיפסכ ינינעב תוקיפסמ תועידי ילעב

 ילעב ןוגרא יכ ,ןייצל שי ללכ ךרדב .המצע הלהנהב תוישיאה

 ,ללכה ינינעל םירוסמ םישנא ושארב ודמעש "פ לע ףא ,הכאלמה

 .רובצ ינינעב םיאיקבה םיגיהנמ רסוחמ לבס

 לקנרפ לארשי ש"ע הכאלמ"ילעבל רפס תיב

 תיבב יכ ,לקנרפ לארשי ימיב הגוהנ התיהש תרוסמל םאתהב,

 ילעב ןודעומ ינקסע וטילחה ,הכאלמ ילעב רקיעב ודמל ורפס

 דבלמ ודמלי ובש ,לקנרפ לארשי ש"ע רפס תיב חותפל הכאלמה

 דזויה .ידוהיה םעה תודלותו ך"נתו תירבע -- םייללכה תועוצקמה

 רחביי םידומילה תנש תלחתהב .לקנרפ דודו טנאלירב .ל :םה םימ

 .הכאלמה ילעב םלואב אצמיי רפסה תיב .םירוה דעו

 הכאלמה ילעב ןוגרא לש הירפפה

 1500 לש םוכסב םישדח םירפס השכרו התלועפ תא השדיח

 ".םוי םוי חותפה האירק םלוא םג חתפנ .בוהז

. 

7 182 -- 



 קר ,הזה ףנעה לע וסנרפתהש תוידוהי תוחפשמ האממ .הטיחשה לע

 לאפר ,ףפוק םהרבא ,ןמטור והיעשי :םהיניבו שוכרל ועיגה םיטעמ

 .דרובסייוו עשוהיו ןמדלוג ,ןמיוב ,קובנייטש לידנמ .ןמלדנמ

 .תונוורפ ,תונעבוכ -- ויה דבלב םידוהי וקסע םהבש תועוצקמה

 תישעת ,תועבצ ,תינעש ,תופרוצ ,ץע תוטרח ,תונעצר .תורגנ ,תודפר

 םבור לש םייחה יאנת .'וכו קבד ,ןובס ,'זנוטרק ,תוארמה ,תוכימשה

 תופסונ תוסנרפ םהל שפחל ויה םיצלאנ םהמ םיברו דואמ םישק ויה

 םיגד םינשעמ ,תוריפ ינג ץיקב ויה םירכוח ,לשמל ךכ .התמה הנועב

 וחילצה םינוורפ השלש קר .ב"ויכו בורכו םינופפלמ םיצימחמ ,םיחולמ

 דלוג והימריו רברוו ,יקסבוטפוא לטומ :בוט ילכלכ דמעמל עיגהל

 רודמ ףרוצ ןב) גאלשךבליז לוולוו בשחנ היה הלועמ ףרוצכ .ןייטש

 :ויה ויכינח תשלש .הביבסבו ריעב הרחתמ ול היה אלש ,(ישילש

 עוצקמב םיקיתוה םע .ןטרגנייוו בקעיו רבוונדייז ,ןמזייפש לונייז

 םהיאצאצו עוצקמב תורוד השלש) גרבדלוג תחפשמ :ונמנ תונעשה

 ניבור ,דלוגנייפ ,גידנטסרפ ,רלייק ,(םעוצקמב ץראב םג םיכישממ

 ןמא .ןתיא ילכלכ דמעמל םג ועיגה םינורחאה ינש .דועו ןייטש

 וב שרדמה תיבב .ןמרבוה הליהשמ לבוקמ היה ץעו תכתמ תוטרחב

 -לתשהל השראול אצי ויאושנ ירחאו רויצב ויתונורשכל בל ומש ,דמל

 .ועוצקמב תומ

 -לוחו תולמש תריפת :ויח דבלב םישנ םהב וקסעש תועוצקמה

 -ינומ ואצי תוידוהי תורפותל .תוירפסו םינבל תורפות ,תוינעבוכ ,תוצ

 לש  לודג רפסמ תוקיסעמהו תונייטצמה ןיב .ןתויחמומ לשב ןיט
 .רמהדלוגו גאלשרבליז השואיל ,רלטוק תרמ :ויה ,תודבוע

 םיידוהיה הכאלמה ילעב לש ילכלכה בצמה יכ ,ןייצל שי םוכיסל

 -גהמה זוחאו ,ער לכב היה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע םודארב

 תינלופה הנידמה םוק ירחא .םהיניב לודג היה םיל רבענ תוצראל םיר

 ,(1923 דע) תירבה תוצראל רקיעב ,רתוי לודג בצקב הריגהה הכשמנ

 התנפוה תירבה תוצרא תלשממ ידיזלע וגהנוהש תולבגהה רחאלו

 .תיזכרמה הפוריאו היגלב ,תפרצ ,הקירמא םורדל הריגהה

 הכאלמו רחסמל יארשאל ביטרפואוקה

 -פואוקה לש ודסווחל לבויה תיצחמ תא םודאר הגגח 1926 תנש

 ח'"ודב .ןוכסחו הולמ תפוק :םשה תא אשנ ותליחתבש ה-2

 :רמאנ הלהנהה

 ימ ,ןמרקב ףסוי ה"ה םע םינקסע תצובק הטילחה 1900 תנשב

 טפשמה תיבב טפוש ךכ רחאו ידדה טידרקל הרבחה להנמ היהש
 דסייל -- שארב םולבנזור ןימינב ףסויו רליטש לאינד ד"וע ,יזוחמה

 30"-ב הכרענ הנושארה תיללכה הפיסאה .ןוכסחו תואולהל הרבח

 ךסב רבח ימד וסינכהש םירבח 588 הב ופתתשהו 1901 רבמטפסב

 הרבחב ףוחדה ךרוצה תא םיחיכומ הלאה םירפסמה .בהז לבור 0

 זא עבקנ האוולהה רועיש ,םעה לש תובחרה תובכשה ליבשב תאזכ

 .הנשל 2% -- תיברה ,לבור 90"ל

 םיישדח ךשמבו ,2 הקסלבול ןינבב הכרענ תיגיגחה תיבה תכונח

 "קפהו לבור 13150 ךסל - רבח ימד ,1004-ל דע םירבחה רפסמ לדג

 .לבור 9551 ךסל -- תונוד

 תנשב הסנכנש דע הרבחה לש האילפמ תוחתפתה הכשמנ זאמ

 לע ונמנ המחלמה ץורפב .2 .סמ יאמב 3 רככב הלשמ ןינבל 1

 ודלסהו לבור 479,719 היה תונודקפה םוכס .שיא 3815 הרבחה ירבח

 הנשל 8%7ל הדרי תיברה .לבור ףלא 607 ךסל עיגה תואולהה לש

 תונוטלשה ידיזלע המצמוצש ,לבור ףלא דע האוולהה םומיסכמו

 תובידנ תומורת ונתינו .םירבחל הדנדיוויד המלוש םיחוורהמ .600"ל

 קקזיהל אל הרבחל השרה ימצע ןוה לש ףדועה .תוילאיצוס תורטמל

 ףסכ הל תוולהל .א.קי לש העצה התחד איהו .ץוחבמ תואוולה ןוהל

 .הנשל 6% לש תיברב

 .הפוקה תולועפ תא קתיש הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םלוא

 השקו תואוולהה תרזחה תא הרשפיא אל הזרכוהש תובוחה תטימש

183 -- 

 הבשחתה ןכ יפ לע ףא .תונודקפה ילעב לש תועיבתל תונעיהל היה

 הכאלמה-ילעבו | תיזחל וסיוגש םיאולימה"ילייח תוחפשמב הפוקה

 .םויק יעצמא ילב וראשנש

 םויס םעו ,ךישמהל קנבה תלהנה הטילחה השקה בצמה ףא לע

 הלביק 1921 תנשב .זדולו ןילבולב םיקנבב םיטידרק ולצונ המחלמה

 הנשו ,קרמ ןוילימ 3 ךסב .א.ק.י תרבחמ ךורא ןמזל האוולה הרבחה

 טידרקל ;תיזכרמה הפוקה .קרמ ףלא תואמ עבשו ןוילימ 10 -- ךכ רחא

 ןמזל האוולה דסומל הנתנ טניו'גה ידיילע הדסונש יביטרפואוק

 הלכי הלא םימוכסב .קרמ ןוילימה תיצחמו ןוילימ 14 ךסב ךורא

 לכב עגפש ינלופה קרמה לש תוחיפה אלוליא ,בחרמל תאצל הרבחה

 תנשמו ,םולשב הרבחה הרבע הזח רבשמה תא םג לבא .תודסומה

 דע .תקסופ-יתלבה התוחתפתהב תישילשה הפוקתה הליחתמ 4

 -- ךסל תואוולההו ,1397-ל םירבחה רפסמ בוש הלע 1926 תנש ףוס

 .בוהז ףלא 7

 ןמרקב ףזו% ,הליטש לאינד :ויה 19017-ב הרבחה תלהנהב
 ןבואר ,יקציזדורג ףזוי ,רקוצ ףלודא ,סוקנק ןמרה ,םולבנזור .ב יי

 ,יקסלאיב לאימחרי ,לקנרפ לאיחי ,רמאק לאיחי ,ךלדא ןתנ ,ןמרקב

 ,רלדא בלסידלו ,ןמרקב ןואיל ,יקסוגור בלסידלו ,שטיווקנלפ ףזוי

 ןאילימיסקמ ,טנאליךב גיוודול ,יקסנישטלעפ ףזוי ר"ד ,טנמאיד בקעי

 דעוה ר"וי -- יקסוגור בלסידלו :1926-ב .טילבטקשומ יטלפו ץטיל

 בקעי ,רלדא .לוו -- םירבח .ר"וי ןגס -- טנמאיד בקעיו חקפמה

 בקעי ,ןייטשדלוג והימרי ,גרבדלוג הנוי ,יקסלאיב לאימחרי ,ןמקב
 לאירבגו לקנרפ דוד ,ר"וי סוקנק ןמרה : הלהנהב .ןמרוק דודו ןמניילק

 םהרבאו לקניפךוג .ש :םירבחה םוקמ יאלממ .םירבח -- ןמגיז

 .ןרוקלדנמ

 61926 ראוני ,"גנוטייצ רעמַאדַאר ,)



 תורועה תישעתב םודאר ידוהי / גרבנטור מ

 םודאר התיה העודי הנושארה םלוע תמחלמ ינפל בר ןמז דו

 םימייק תיחכונה האמה תליחתב .תורוע רחסמו הישעת וכרמכ 2
 שולש לש (השקדרוע) תוילוס רוע רוצייל םילודג תשורח"יתב הב ויה

 -לעמש םידוהיה לשו (ךילירפו ןגהנקיו ,עראק) ינמרג אצוממ תוחפשמ

 הוח אטוי ,רעלדא-רעצנט ,לעפאטרמו ףיילק ,רעלדא (לאומס) יק

 -ןמטוג ,אוואס דוד ,גרבנטור לאיחי ריאמ ,ןמזייא ליטומו גרבנטור

 (ינמרג אצוממ) ךילירפ לש תשורחה יתב ינש .ןעד יכדרמו רעקוצ

 תורוע רוצייב וכישמהש | ,ןמזייא סחנפו ןיוול הקביילל דחא ורכמנ

 הניסרח ירצומל ר"חיבל ונממ קלח ךפהש סמארב לרמשל דחאו

 .(ןילופב ןושארה) תירטינס

 הבר הדימב היה יולת תוילוסל תשורחהדיתב לש ילכלכה םבצמ
 לידגהש םילקימיחב שומישהו גוזימה ןפואב רקיעבו ,רוצייה תטישב

 גישהל ולדתשה תאזה הרטמל .תוכיאב עוגפל ילב רועה לקשמ תא

 רעברעג) םיחמומ הכאלמ"ילעב -- ןיטינומ לעב ר"חיבמ וא .ל"וחמ

 ,"תטיש תוידוס לע תונדפקב רמש החמומ לכש יפ לע ףא .(רעטסיימ
 תא דומללו ןנובתהל ,םירשכומ םידבוע וא ,ר"חיב ילעב וחילצה

 .הדובע להנמו החמומ דיקפת םמצעב אלמל ולכי ןמזה ךשמבו .הטישה
 .אלמ ףסכב החמומ תטישו ךילהת ונקש ולאכ םג ויה

 ילהנמל ויהו עוצקמה תא ודמל ןאמפוק לדויו ןעד אפיל םהרבא
 .תשורח יתב ילעבל םמצעב ויה ןכ ירחאו ,םילודג ר"חיב ינשב הדובע
 רחא) ויבא לש ר"חיבב הדובע להנמ וירוענב היה גובנטור םהרבא
 תיבבו ,(םסרופמ הניסרח ןרציל היהו סמארב לש ר"חיב תא שכר ךכ

 .הדובע להנמ רעלדא המלש היה (ינמרג) ךילירפ לש תשורח

 הלהנתה הדובעהו -- םינלופ םילעופה לכ טעמכ ויה ולא ר"חיבב
 רטש לש ךרדב הז רבד ורידסה םידרחה) םידוהיה לצא םג תותבשב

 גרבנטור לש םילעפמה קר .(ץמח תריכמ רטש תמגוד ,יוגל הריכמ

 ודבעש םידוהי םילעופ רפסמ וקיסעה גרבנטור לאיחי ריאמו ןמזייאו

 .תבשב אלו ןושאר םויב

 םירוכזו .םיאקסרוב ,"רעבראג, יונכב ויה םיעודי םילעופה
 ,גרבנייו לרב ,םורגלימ לקנעי ,גרבדלוג (ימָאי) ןימינב ,לרעפ עשוהי

 .דועו םיובננט הימחנ

 םיאנוטיס םירחוסל השראוב הרכמנ תרצותה לש לודג קלח

 תולגעה תא תוארל היה רשפא עובש לכבו ,אקסנאקשיצנארפ בוחרב

 םודארמ שיבכב הריישב תורבוע ,םיסוס השולשל תומותר תולודגה

 ,םיחלש םע םודארל השראומו ,תורוע תוסומע (מ"ק 110) השראול

 ידיב הלוכ התיה תאזה הלבותה .תורחא תורוחסו תואקסרוב ירמח
 עפשב התיה םתסנרפ ,"סרעצנעט, המ םושמ םינוכמ ויהש םידוהי

 ,ץרוק ,גרברבליז תוחפשמה םירוכז -- םירזוע רפסמ וקיסעה םהו
 .ץיבומרבאו טאלג

 הפוקתב היה (רקבו סוס ,תולגע לש םיחלשמ) ןוילע "רוע רוצייב

 ידיב ויה הלאה תשורחהייתב בור .ןטק םידוהיה לש םקלח תאזה
 ףפוק .,יקסבונוסמס ,יקסבוקרוב ,יקסרקעיפ ,יקסראחוק) םינלופ

 לטומ :םידוהיה ידיב ויה םינטק תשורחייתב השולש קרו (יקסניברו

 ויה ןוילע רוע רמג תדובעל םיחמומ .ןיטשפאו ןמפוה הינפ ,ךברוא
 .םהלש יעוצקמה דוגיאב לגר תסירד התיה אל םידוהילו ,םינלופ קר

 רוצייה היה םידוהיה ידיב .תאזה הדובעל תשגל ןויסנ ושע אל ףאו

 ,הצחמל הרומג תרצותמ "אניניצשרובמה,, ארקנה ןוילע רוע יקלח לש

 ויה הכאלמה"ירדח .קוטסילאיב תוביבסו יקנירקמ םהידי לע האבוהש

 םיעודי ויה ולא הכאלמ ילעב -- םינרציה לש םירוגמה"ירדח םע דחי

 רעמוז ,.קערש ,רברעוו ,ךברוא תוחפשמ ולא ויה ."סיזראקלאוו , םשב
 .םירחאו

 תויטיא זא ויה ןוילע רועב ןה תוילוס רועב ןה דוביעה תוטיש

 ,םישדח 6 דע 37מ ךשמנ דוביעה ןמז -- תונכוממ לודג אל קלחב קרו

 בורבש ,םייטרפ םישנא לצאו םיקנבב יארשאל םיקוקז ויה ןכל

 ועיקשה וב ר"חיב ותואמ ידעלב גוציי תוכז הרומתב ולביק םירקמה

 -- םילודג םיאנוטיס הלא ויה .םדי לע קר הרכמנ תרצותהו םפסכ

 לאקזחי ,ןאמשיפ לאיחי םייח ,לעדנאמ רעב םייח ,ןמסיז ,אוואס הלרש
 .ןאמטור לאומש ,תילגרמ ,דרובסייוו ןושרג םייח ,ראיכלעמ

 ירמחו םיחלשב רחסמ תאזה הישעתל תודות חתפתה ללכ ךרדב

 לכב יאנועמקו יאנוטיס רחסמ ,תורוע תלוספמ תיתיישעת תואקסרוב

 היבלש לכב םילענ תישעת ןכו ,םידוהי ידיב ולוכ היהש תורוע ינימ

 .קוחרה חרזמהו היסור ליבשב הבר הדימבו ימוקמה קושה ליבשב

 תורוע תונקל םודארל ויה םיאב הקוחרהו הבורקה הביבסהמ

 תתפתה ,ועיגה ןיברַאח דעו םיקוחר תומוקמל ואצי םינכוס .םילענו

 .ססותו יח רחסמ

 ףנעב וקסעש םידוהיה רפסמ תא ףקשיש יטסיטטס םוכיס ןיא

 היסולכואהמ עברש ,ךירענ םא המזוג םושמ ךכב היהי אל לבא ,הז
 .הכאלמ-ילעב ,םיניישעתכ הזה ףנעב םתסנרפ ואצמ םודארב תידוהיה
 .םינכוסו םירחוס ,םידיקפ ,םילעופ

 "וצקמ המר לע ,זאד םיגשומה יפל ,תאזה הישעתה הדמע ,ללכב

 1905/6 תונשב רקיעב ,םירכינ ויה םיירמחה םיגשיההו .ההובג תיע

 /- .איש תנש התיהש (ןאפאי"היסור תמחלמ ירחא)

 יקחרמב לגר תוטישפ תמחמ ףנעב רבשמ ץרפ 1911/12 תונשב

 רצק ןמז ירחא .םודאר לע וחספ אלו השראו דע ועיגהש ,היסור

 המדנש טעמכו ,רוכמלו תונקל ,רצייל וכישמה -- בצמה רפתשה

 1914 ילויב ךא ,לודגל וליחתה ףא ילואו םיגשיהה ורמתשנש היה
 .ןיטולחל הנתשנ לכהו הנושארה םלוע תמחלמ הצרפ

 -ינמרגה אבצה תשילפו תובוח לע םוירוטרומה ,יללכה סויגה

 םג אליממו םייחה יחטש לכב השק עוזעז ומרג ,ןילופל ירטסוא
 לכ תא איצוהל םיסורה וויצ םודארמ םתגיסנב .רחסמבו הישעתב
 ואצי ר"חיב ילעב המכ) .םרוציי יבלש לכב תורועהו םיחלשה יאלמ

 סנכנש ינמרגה אבצה .(רוצייב םש וכישמהו היסורל םשוכר םע דחי
 רירושיא ןתנ ותרומתו ,אצמש המ לכ תא םירחה ריעל הנושאר
 ינשל הקלחנו הלוכ ןילופ השבכנשכו ;וערפנ אל םלועלש תולבק
 .םירטסואה ןוטלש תחת הראשנ םודארו ,ירטסואו ינמרג ,שובכ יקלח
 תונוטלש .תורועב רחסמהו הישעתה לע םג ,רתיה ןיב ,ודי אוה םג םש

 ורסמנ םהלו ,אקוד םילודגה ןמ אל ,תשורח-יתב המכב ורחב שובכה
 התשענ הדובעה .תרצותה לכ תא וחקל דובעה ירחאו ,םירמחו םיחלש

 ,םידחוימ תונוישר יפל קר היה םייקו רסאנ ישפחה רחסמה ,חוקיפ תחת

 הבור הדעונ תרצותה .םהב וכז אל המחלמה ינפלמ םיבר םירחוסש
 הררחושש העורג תוכיא תלעב הנטק תומכל טרפ ,אבצ יכרצל הלוככ

 דוביע ,החרבהו ילאגיל-יתלב רחסמ חתפתה .תיחרזא תכורצתל

 ץרמ ישנאל תורשפא החתפנ ךכ ךרדבו -- רתס תומוקמב תורוע
 ןוטלש ישנא ףתשל וא חוקיפה לע םירעהל תואצמה ילעבו הזעהו
 םייח ויחו םתלודגמ ודרי רתיה לבא ,ורשעתהו וחיוורה הלא .קסעב

 זאד הירגנוה-הירטסוא יקלח םע רשקה בקע .המחלמה ןמז לכ םישק

 -יתלב רקיעב) אוביי היה םייק ,אקארקו גארפ ,טשפדוב ,הניו -
 הז םגו ,רוע ירצומו תורוע לש (ןוטלשו אבצ ישנא תרזעב ,ילאגיל
 .הז ףנעב הסנרפ רוקמ שמיש

 תונוטלש .רתלאל בצמה הנתשנ אל ,1918 ףוסב ,המחלמה םותכ
 םנמא ויה םיאנתה -- הישעתה לע חוקיפב המ"ןמז וכישמה ןילופ
 בצמה ,םיטייבוסה םע המחלמה לגרל ,םיילמרונד-יתלב לבא ,םינוש
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 קרמהו ירטסואה רתכה) עבטמה לש היצאולבדהו קוחדה ילכלכה
 .(ינלופה בוהזה דע ינלופה

 רשפא יאש ,ררבתנו ,לולסמל סנכהל םייחה וליחתה טאל טאל םלוא
 .המחלמה ינפל ומכ תורועה תישעת תא ליעפהל םימייקה םיאנתב

 וא .ןשייתנו הדולח הלעה םדויצ ,םילודגה רקיעב ,תשורחה"יתב בור

 ,בובלו אקארק םע הירטסואמ קלח ףרוצ ןילופל .ורדענ םהילעבש

 דויצ םע תורוע תיישעת ירע -- היזלשו אנזופ םע הינמרגמ קלחו

 םיבחרה םיחטשה םע ,יסורה לובגה רגסנ הז תחת .תוינרדומ תוטישי
 .תרצותל קוש םדוק ושמישש

 תאז םעו .היכ'צמ רקיעבו הירטסואמ ישפח אובי םג םייק היה
 םוקמה תא ריעל ריזחהל ידכ .תכורצתה גוסו רוצייה תוטיש ונתשנ
 -עמ .םיחמומבו ןוהב ,המזיב -- ךרוצ היה תורועה תישעתב הספתש
 תורשפאו עדיה ,ןוהה םג םהל היהש םיניקת תשורחייתב ויה םיט
 הליחת ,םיישקהו תויעבה לע הגרדהב רבגתהל וליחתה ןכל .קווישה

 ,םיעצמא םדיב ויהו ורשעתהש הלא רקיעבו .םירחוסהש ךכ ידי"לע
 םירחא ;דוביע"ימדכ םייוסמ זוחא תרומת דוביעל ורסמו םיחלש ונק
 -- םיברועמו םיידוהי ,םהינימל םיביטרפואוקבו תויופתושב ונגראתה

 ידיל ורבע ךכו .םימדוקה םהילעבמ תשורחה"יתב תא ונק וא ורכחש
 לש ר"חהיב :לשמל ,םינלופה םהילעבמ תשורח-יתב המכ םידוהי
 הימחנו ץיבומךבא זמלז ,ןייטשלקניפ רזעילא ידידלע הנקנ ףפוק

 לש :ליטַאמ חמצ ידידלע הנקנ יקסניבר לש ר"חהיב ;ןייטשלימ

 -ןמפוק ידידלע "אדאגז , לש :וינבו ןמרק לרמש ידידלע יקטבונוסמס

 ר"חיב ודסיי רזייצרוו ןועמשו רנק והילא ,תילגרמ ה'ציא .ןמרמיצ
 .שדח

 ויה םוקמ לכב לבא .םיביטרפואוקו תויופתוש ונגריא םינלופה םג

 םינכוסה וא םינוקה ויהש וא ,דוביעל םיחלש םהל ורסמש םידוהיה

 תישעת םגו יאנועמקהו יאנוטיסה רחסמה שדחמ חתפתה הז םע .םחלש

 ברעמו חרזמב םישדח םיקווש ואצמנ יסורה קושה תחת -- םיילענ
 .(ע'זָאמָאפ) ןילופ לש הברעמב םגו היצילג

 וליפא ורסח אל ,תודיריו תוילע ולח ,תומחלמה ןיב ,ןמזה ךשמב

 ןייצל יאדכ .םירחוסה ןיב םגו םינרציה ןיב ירבג יפוליח ,לגרדתוטישפ

 -ארב ר"חיב ורכח וא ונק םירחא תומוקממ םימסרופמ תורוע ינרציש

 הרבעש ,אקארקמ רלדנה סאיטאמ המריפה ומכ ,רוצייב וכישמהו םוד

 -פמל קינבירמ סוארטש המריפה ,ןעד ףסויו אפיל םהרבא לש ר"חיבל

 ,לאומס רלדאל היבמלגזמ יקסבולומורק המריפה ,ןעד יכדרמ לש לע

 ומכ םילודג תשורח יתב .ףיילקו לפוטרמל השראומ ןאמכוב המריפה

 רכחנ שראק םיחאה לשו ,ןיוולו ןייטשקילג ידידלע הנקנ ןגהנקיוו לש
 .ברפדלוג לביילו ןמיוב לשריה ידיילע

 םג עודיה ,"םארח, תינלופה תופתושה לש לודגה תשורחה תיב
 ןוערפב תיבמופ הריכמב םידוהי ידיילע הנקנ "יקציניבוס, םשב
 לארשי לש דחא ,תשורח יתב ינש ודסונ הזה םוקמב .םיקנבל תובוח
 .השראומ ןרצי ,ןוזניול לשיפ לש דחאו רוזייצרו

 הדמע .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל ,ףוסב םג ןכ םינפל ומכ
 הרציי ,ןילופב תורועב רחסמהו הישעתה שארב השראו ירחא םודאר

 ירצומ םע תורחתב דומעל ולכיש םיחבושמ םיגוס שידח ןוכימב

 .תאזה הישעתה לע סנרפתה תידוהיה היסולכואהמ רכינ קלח .ל"וח

 םידוהיה ילגר תא קוחדל תונוטלשה תמגמ בקע ,םיישקה ףא לע

 טלב -- ,לוז יתלשממ יארשא תעינמו םרחה דודיע .הלכלכה ייחמ

 םג וברתנ ,לדג םידוהיה םילעופה רפסמ .ףנעב םידוהיה לש םדמעמ

 רבדה לבא ,אקלופ םשב ינלופ הרחתמ םנמא םק ,םילענה יחמומ

 המריפה לש תונחל המודב ,ימוקמה קושה לע הנטק הדימב קר עיפשה

 תשורחה"יתב לכב טעמכ .תונורחאהח םינשב המקש "אטאב,, תיכ'צה

185 -=- 

 דוע ויה םיטרופמהמ ץוח .םידוהי "רעטסיימ רעברעג,  םיחמומה ויה

 .גרברבליז ךורבו ןמטכר םיחאה תואקסרוב ילעב

 .1939 רבמטפסב 1דל דע בצמה ךשמנ ךכו

 זאכ ,םירחא םיקרפב רפוסי םייגארטה תוערואמ תולשלתשה לע

 .הילעב תדמשה ינפל דיקפת דוע אלמל ןתינ תאזה הישעתלש ,ןייוצי

 -- היה ריעה תא ושבכש ירחא ,םינמרגה לש םהישעמ תישאר
 יתבמ קלח ,אופיא ,ולסיח םה .תוילכלכה םהיתודמעמ םידוהיה לושינ

 -קפמכ םיראסימוק תלבק ופכ וריאשהש קלחה לעו ,רחסמהו תשורחה

 ועיפוה ימשר ןפואבו ,םיימוקמ םינלופ הלא ויה הליחת .םילהנמו םיח

 רדסהל אובל הלע םהמ המכ ידיב לבא ,םידביעכ םיידוהיה םילעבה

 םידוהיה ולחהינ השעמלו .עוצקמ ילעב ויה אל םבורש םיראסימוקה םע
 .םיקסעה תא

 רשפא הרומתכו .שקובמו בושח ,רקי רצומ תורוע ויה ןמז ותואב

 םעו םוקמב ילאגיל-יתלב רחסמ חתפתה .םיליטסכטו ןוזמ גישהל היה

 םיחרזא םינמרגו םינלופ הברהב ורזע החרבהו רחסמל .ןילופ ירע רתי

 הרובחתב שמתשהל לק היה םהל .אבצה םע דחי םודארל ועיגהש

 .םייח תנכסב ךורכ רבדה היה םידוהילש ןמזב וב ,תיטרפו תירובצ

 היסולכואה לש לודג קלח סנרפתה בושו ,הזל ולגרתה הרירב ןיאב
 .שוביכו המחלמ יאנתב ,הזה ףנעהמ תידוהיה

 -- םהיתודמעמ םידוהי לושינב ףסונ בלש ליחתה 1940 ףוסב

 המושש ,(רלדנהיורט) םיינמרג "םינמאנ.. וסנכוה םיראסימוקה תחת

 תשורחה"יתבמ םיידוהיה םידבועהו  םיחמומה תא קיחרהל םהילע היה

 עצבל היה רשפא םוקמ לכב אלש ררבתנ ךא ,םיירא םמוקמב סינכהלו
 לבקל ופידעה "םינמאנ,הו ,הדובעה תא ועדי אל "םיחמומה, .תאז

 הלא לכו ר"חיב ילעב וכישמה ךכ ךרדב .םיידדצ םיחוורו תונתמ

 םוקמ םג בשחנ ר"חיב .םיחוור קיפהל תורוע ףנעב רשק םהל היהש

 תויורשפא הברה םירקמב ןתנ אוהו ,("הקבוצַאלפ,) רכומ הדובע
 תונמדזהבו -- "היצקלס,מ קמחתהלו "הדובעל הפיטח,מ לצנהל

 םידבועה תווצל ץוחמ םישנאל םג ולכי ,וטיגל הרזחו הדובעל האיצי
 ושמתשה םינושח תרתחמה יליעפ ,ןכאו .ונממ וא וטיגל ןנתסהל

 םישנא ריבעהל וא ,וטיגה םע רשקב ךרוצ היהשכ תאז תורשפאב
 .ןילא יראה דצהמ

 ןורחאה הדובעה"םוקמ היה יקסבולומורק לש רוע ירצומל ר"חיב

 .תונוש םיכרדב ןאכל ועיגה םה .םידוהי 300-מ הלעמל טלקמ ואצמ וב

 הדובעה-ילהנמ ידיזלע ומשרנו ,שפנ רפוכ וא היצקטורפ ידיזלע

 וטיגל ורזחו ואב םינושארה םישדחב .לעפמב םידבועכ םייראה

 -תיבב וראשנו הכילהה תא ולטיב ךכ רחא .רמשמ יווילב ,זכורמב

 ינפל םידחא םימי .הלילו םמוי ונממ ואצי אלו ,הנילל םג תשורחה

 ךא ,םשפנ ליצהל ידכ ר'חיבל רפסמ םידוהי וננתסה וטיגה לוסיח
 תא קדב ,לוסיחה ינפל םיימוי ישארה להנמה עיתפמב עיגה הנה

 .וטיגל רוזחל המישרב ויה אלש הלא לכ תא חירכהו םידבועה תמישר

 -קלסב ולצינו םירידו םיפתרמב רתתסהל וחילצה םהמ דאמ טעמ

 .תאזה היצ

 13-ה דע טסוגוא ירחא דובעל םידוהיה וכישמה הזה םוקמב
 -תיבל .הקסבוקילרווש בוחרב ןטקה וטיגל םלוכ ורזחוה זאו .ראוניב
 .הזה :וטיגה לוסיח ירחא וראשנש הלא וליפא דוע ורזח אל תשורחה
 םידוהיה ייחב תואקסרובה האלימש ןורחאה דיקפתה םצעב הז היה
 .םודארב

 םיבורק ,ותחפש ינב סינכהל ,אופיא ,לדתשה ר"חיב לעב לכ

 תטשב ןולל וראשנ תופיטחו היצקלס ימיב .םילעופו םידבועכ םירכמו

 יתב ילעבש ,ןייצל יואר .ןתעידי אלב וא "ןמאנ,ה תעידיב ר"חהיב

 הומוכ = ב



 םימוכסב ופתתשה םגו וטיגב םיכרצנה תבוטל הברה ומרת תשורחה
 תורוחס םג ורסמ .םידוהיה לע ולטוהש תונושה תויצובירטנוקב םילודג

 רמ וחוכ יאב ולהינש תונוש דעס תולועפ ךרוצל ,טניו'גל םינמוזמו

 .בתכב םירושיא וא תויובייחתה שקבל ילבמ ,ןיטשנרובו קיזוג
 לש םהישרויו ,ריוא-תנואתב המחלמה ףוסב הפסנ קי'זוג רמ

 םימוכס טניו'גהמ ולביק םייחב וראשנש םיטעמה תשורחה"יתב ילעב

 | .תודע תייבג ךמס לע םירכינ
 ותוא וחתיפ םידוהיהש ,םודארב תורועה ףנע לע תרוכה הלע ךכו

 הלבלכהו קשמה ייחב םיליעפ

 רלדא לאומע

 עדונ תורועל ר"חיב לעב .םודאר דילי ,ריעה ידבכנ יבושח

 3000 לש רועישב ותמורתב .בל בידנו ליכשמ ,היסור יבחר לכ 3
 לארשי 'ר לש ותלהנהב ,דסח תולימג לש הפוקה תא ססיב בהז לבור

 הלפישש ,ל"ז לדנייק תרמ ,הבידנה ותשא םג בוטל רכזית .טנמאיד

 אפורהו רפוסה היה םתב חקול םנתח .הקדצהו דסחה תודסומב הברה
 .םודארב היסנמיגב דמלש ,ל''ז ןיול ןושרג "רד םסרופמה

 .ותדלוה ריעב החפשמה"רבקב רבקנו הנש 84 ןב רטפנ

 רלדא ףסוי ר"ד
 דלונ .היפוסוליפל ר"דו יאמיח ,רלדא יקלמש ןיישעתה לש "1

 יכרצב קסע .אשראוב םיסדנהמה תדוגא שאר .םודארב 1882-ב
 -ארב הליהקה שארו תינוריעה הצעומה רבח .ןורשכבו הנומאב רובצ
 רבחל םינויצדאלה םעטמ תונורחאה םינשב רחבנ .1916717 תונשב םוד
 .דוסיה ןרק תבוטל הברה לעפו ,ןילופב תידוהיה תּונכוסה לש הצעומה
 .עודי אל ולרוגו השראוב עקתנ יצאנה שוביכה ימיב

 םולבדלוג והילא שריה =

 תא םיקה 1899 תנשב דוע .םודארב תכתמה תיישעת 0-4
 םינש רובעכ .םודאר זוחמב לזרב תקיציל ןושארה תשורחה"תיב

 יא ולש תשורחה"תיבב םדוק ודבעש .םירחא ויתובקעב וכלה תובר
 .הלועפ ותא ופתיש

 הליהקה שאר בשוי המ-ןמז היה .תירובצה ותלועפב םג ןייטצה
 תמחלמ ןמזב .םיילאיצוסה תודסומה לכב טעמכ ליִעפ היהו תידוהיה
 יכ ,ןייצל יאדכ .ימוקמה ינויצה דעוה רבח היה הנושארה םלועה
 םולבדלוג רישכה ,הלודג הרשכה תצובק ,19277-ב ,הדסונש העשב
 ץולחה ירבח ליבשב םירוגמל תשורחה"תיב ינינבמ קלח חונמה
 -ולחהמ קלח .עוצקמב תומלתשה םשל ולש תשורחה-תיבב םג ודבעש
 .ןוילעה לילגב רימע ץובקב וישכע אצמנ הלאה םיצ

 -תבו ותופירחב ותודליב ןייטצה .דמלמה ויבאל בוקרטויפב דלונ
 ,סוטיריפס דודשכ .ינבר דיתע ול ואבינו יוליע וב ואר .הריהמה ותסיפ
 תא יברה ול עיצה ,לחר ותבל ןתח שפיח ,הביבסב םסרופמה ריבגה
 .והילא שריה

 ותיב .ולעפמ ידבועל עובק לביטש םויקל םג גאד סודארל ואובב

 סיסב שמיש רשאו ,ינלופה קשמה תלעותל ,ץרמבו המזיב ,םנורשכב
 .הדמשהל דע הלודג ריע לש תידוהי היסולכואל םויק

 ילעב ירחא ודרש םיטעמ םישרוי .םידוהי םויה ןיא םודארב

 תוצראל םכרדב המחלמה ירחא ריעה תא ורבע םהמ -- תשורחה"יתב
 .םועז ריחמב םינלופל םהיתולחנ תא רוכמל וחילצה םידחא .תונוש

 םלשל ילבמ תונוטלשה ומיאלה ,םילודגה רקיעב ,תשורחה יתב רתי תא

 ומקש תשורח"יתבו תואנדסב רוצייב םודארב םיכישממ םויכ .םישרויל
 .םידוהיה לש םמדבו םעיזב ,םלמעב

 ,תודידיו דובכב ולבקתנ ויאבו הביבסה יריידל דימת חותפ היה
 םעפב םעפ .םימכח ידימלת לש ןרוא דגנכ םמחתהל בהא דוחיבו

 גחב "תומדקא,ה תאירק תא בהא דחוימבו הרותב האירקב וחוכ הסינ
 םינב 7) תפעוסמה ותחפשמ תיבב .רורבהו לולצה ולוקב ,.תועובשה

 .םינוש םילכב הניגנו הריש דימת העמשנ (הדיחי תבו

 .םימלוע תחונמל והוויל בר רובצו םודארב רטפנ

 (םתרוענב ותמש םינב ינשל ץוחמ) תבהו םינבה ,לחר ותשא
 .הב ורעתהו ץראל ולע םשמו היסורל ררוצה ינפמ וטלמנ

 דיסחה ןתוערחה - יולטל ריאמ קחצי
 םודארב וינפל ךלה ומשש -- ריעה תודהיב תיזכרמ תוישי
 ויה ידוהי לכלו תידרחה תודהיל ויתויוכז ,היתולובגל רבעמו

 חותפ היה ותיב .דסחו הקדצ לש הכורא תלשלש וייח .תוינוג בר

 םיחרוא איבמ היה תבש"ילילב .םימכחל דעו תיב היהו החוורל דימת

 .םליענהלו םשיבלהל ,םליכאהל חרטו םדביכ ,תיבל םיינע

 םידרח םירוהל בוחטסנ'צ דיל ץיפישק הרייעב ו"כרת תנשב דלונ

 ןייטצה ,תוימורת תודמ לעבו םימש"ארי ,ןדמל היה ויבא .םידיסחו
 קספ אל וייח לכ .תווצמ םויקב תוריהזו .תונבדנב ,תוירבה תבהאב
 | .אסריגמ

 המינ ופיסוהו םודארב ובשיתהש םידרחה םינישעתה דחא היח
 שובלב ,םיידיסח תשורח-ילעב לש תקהבומ המינ ,וז ריעל השדח
 -יסנל ולעפמ תא םיקה .ולדגו וחתפתה םהילעפמו וחילצהש ,יתרוסמה
 -עופ תיצחמ הדובעל לביק .וינב םע דחי ולהינש הרינרופו םיצע תר
 אל םלועלו ,םידבוע 160"כ ולצא ודבע .םידוהי םתיצחמו םיינלופ םיל
 -תיב ילעופ ויה ובו ,ולעפמ דיל שרדמ תיב םיקה .תותיבש ונגריא
 ררחשל לעפמה להנמל הנתינ הארוהו ,ברעו רקוב םיללפתמ תשורחה
 .םש םידמול ויה הז דבלמ .הליפתה תעב העש תיצחמל םידוהיה תא

 ידבכנמ ןדמלו דיסח ,לודג ןישעת :תונוש תונוכת וב וגזמתה
 תובר תוחפשמש ,סנרפמו רוגמ יברה רצחל ברוקמ ,ריעה ירישע
 ויפתכ לע .יבמופב ןבדנו רתסב הקדצ-לעב ,וידסחבו ויקסעב תויולת
 ריסכנמ ודריש "םידרוי,ו רובצ תודסומ ,םייבר תורצח ואשינ ויפסכו
 .םללכב םירצונה ,וב ןומא לכה ונתנ ותוניגהו ותונרשיל תודות .םה
 ,ךוניחו הקדצ תודסומ לש םתקזחהל ופסכמו וצרמ .ונמזמ הברה םרת
 הענכהב םהל עמשנ הרותה ילודגל רושק .םוסרפ ירחא טוהל היה אל
 הרות תודסומו תובישיב ךמות הבחר דיבו ,םשקובמ לכל הנענו
 .םירחא
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 .תיתוהמ ,תישרש ,תיעבט תוליצא -- ותוישיאב ידוסיה וקה

 הלא לכ -- השעמבו הבשחמב תודיסח .הרותה תבהא ,הנתיא הנומא

 רשויב ,שיגר ןופצמב ןנוחמ ,יאליע רסומ רודח היה .ויפוא ובציע

 םילבוסלו םיקוחדל גאודו ,תוירבל חונ הז םעו .תטלחומ תוניגהבו

 -לדוגמ ,תוינמכח םיניע ,ילכראירטפ םינפ רתסלק .ותרזעל םיקוקזה

 תבש ימיב ןיאריש לש הטופאק ףוטע ,ויתודמ יפ לע דרויה ןקז

 .דעומו

 הלאש וקמנב .תידוהיה הליהקהו היריעה תצעומל רחבהל בריס

 ול ועיצה םוקמ לכב .ךכל יאנפ ןיא ולו ...לטב-יבשויל םינינע םה

 ןמוזמו ןכומו םהיתולאשמל רע ,םינקסעה תושרל דמע דימת .םידוביכ

 אלש הרותל ןוגראו דסומ ,לעפמ .ןינע היה אל .םכש תוטהל תע לכב

 .ודי ול ןתנ

 םיתעל עסונ היה .רוג יקידצ תיבל סחייתה היה תדחוימ הצרעהב

 .ןופלטב רוגמ ומולשל העש העש ולאש הלוח בכשש העשב רוגל תופוכת

 -וח'צב עדונה ץיקה-ןועמל הנש הנש עסונ היה םיאפורה תארוה יפל

 דיל .םוקמב םינוונחל ותא חקלש ופסכ תא הוולמ היה אוהו ,קני'צ

 יופירב תוכזל "הקזח, םהל התיהש םישנא תורשע ול וכיח תבכרה

 .היה ןיעדבוטו תוכילה םיענ ,שפנ-ןידע .םיעצמא רסוחמ ,ונובשח לע

 ,ריעה ינב לכ ופתתשה ותייוולב .ז"צרת תוכוסב ב"ע ןב קלתסנ

 המקוה תראופמ הבצמ .וייח לע םיטרפ ומסריפ םינותעה .םירצונ םג
 9 .ורבק לע

 םנמאיד בקעי רארשי

 ןויצ יבבוחמ ,טנמאיד םולש 'ר לש ונב .188) תנשב םודארב דלו [

 'רב םחלנש םיאנקה שאר ,טנמאיד לשה לש ודכנו ,םיבהלנה

 .ולש רפסה"תיבו לקנרפ לארשי

 םיבר ךירדמו ועוצקמב יקב ,ריעב םיעודיה תונובשחה ילהנממ

 יכ ,ודי לע ומתחנש םינזאמב םיבשחתמ ויה הסנכה סמ ידרשמב .וב

 היצרפואוקל שידקה םייח תונש 35  .ורשויו ותואיקב תא וכירעה

 יתכלממה קנבב םיניישעתה לש םגיצנ היה .בוט םשל הכזו תיארשאה

 .טרפב םידוהיה ןיבו ללכב הישעתהו רחסמה םודיקל השע ,ינלופה

 שידקה ,לזרב תקיציל תשורח"תיב לעבכ ,םייטרפה ויקסע דבלמ

 לש הרשכההו ינויצה ךוניחה ןעמלו רובצ יניינעל ונמזמ הברה

 תירבעה היסנמיגה תבוטל לעפ .ץראל םכרדב םודארב םיצולחה

 ןכו .היריעה תצעומל ירטסואה שוביכה תעב רחבנ ,"תעד יבבוח,

 תנשמ .תינויצה תורדתסהה םעטמ הליהקה ןוטלש רבח המ-ןמז היה

 דע הבר תוצירחב הלהינו ןוכסחו האוולהל הפוקה שארב דמע 1

 .ןורחאה ומוי

 רובצה דצמ בר ןומיאל הכזש ,תוירחאו הרכה לעב רובצ ןקסע

 .תויצולחהו תונויצה חורב וידלי ךניח ."סוטנצ,ו טניו'ג דצמ ןכו בחרה

 ויקסע לסחל ידכ םודארל רזח ,ץראב ותשא םע רקיב 1937 תנשב

 -להב .59 ליגב 1939 ילויב רטפנ .הכז אל םלוא -- עקהשהלו רוזחלו

 היצרפואוקה זכרמ לש דחוימ חילשכ םולבלגניר ר"ד ול דפס ותיוו

 .השראווג

 ץראל ולע ,הידליו הלעב םע דחי ,רליטש הלואפ הרומה ,ותב

 אוה םג הלע (לבייפ אגרש) סקילפ סדנהמה ודיחי ונב .הפיחב םירגו

 ."הנובו ללוס,ב דבועו

 םירחוטה תדוגא שאר - ןמגיז ןחנ

 תחלחתהב םק םודארב (םירחוסה ןודעומ) "יקציפוק בולק,

 הריעזה הבכשה םע ונמנ םהירבחו םידסיימה .םירשעה האמה ₪
 ,םעה ינומהמ וקחרתהש תשורחה"יתב ילעבו םירישע םירחוס לש

 .םהייחב הטלש תינלופה הפשהו תוללובתמ תויטנ וליגו
 בולקל לגר תסירד התיה אל ,שובא ,ןמגיז םיחאה לש םהיבאל

 תא טשפו ,רישעו עודי רחוס זא היה רבכ אוהש יפ לע ףא ,הזה

 שירוא ,רפייא בקעי ןוגכ ,וגוסמ םירחא םירחוס .תיתרוסמה הטופקה
 תא ואצמ ,םירחאו ץלוה בקעי ,ןמדיךפ גילז ,ץיבשידק השמ ,ןמזולג

 דסונש הכאלמה ילעב ןודעומל ופרטצה ךכ 'רחאו ,"רזעדיחא,ב םמוקמ

 אבא ,הבלס השמ ,דנלדירפ ןתנ לש וגוסמ םירחוסל וליאו 1912 תנשב

 שמיש ,םהימודו רויכלמ ,תילגרמ ,שיפפלק השמ ,גרבנךינ השמ ,ךירפ

 .שגפמ םוקמ "לביטש ,,ה

 "לכה תוררועתהה םע .תינלופה הנידמה םוק דע בצמה היה הזכ

 ,תוינוריעה תוצעומלו םייסל תוריחבה תובקעב ידוהיה בוחרב תיל

 דמעוה השארבש ,םירחוסה תדוגא תא ונגריאו םירחוסה םג וררועתה

 .םייתניב ררופתה "יקציפוק בולק.ה .ןמגיז ןתנ

 "ורשכ רחוס .שובא לש וינב תשולש ןיב רשכומה היה ןמגיז ןתנ

 םלועל זירכה אלש םירחוסה ןיב ידיחיה .גלפומ רישעו המזי לעב ,ינ

 ותלועפ תישאר ...הישעתה ילעבו םירחוסה בור ךרדכ לגר תטישפ לע

 תיב ול ושמישש ,הכאלמה-ילעב בולקבו "רזעיחא,ב התיה תירוביצה

 .םנוגרא שארב ותוא םדימעהב םירחוסה ועט אל ,םנמאו .ירובצ רפס

 תירוזאה הצעומל רחבנ םגו ,םודארב םינוש תודסומב החלצהב םגציי

 | .הישעתו רחסמל

 ועדיש םידדוש .רובצה ןעמל לועפל ול ןתיג בר ןמז אל םלוא

 הצעומה תבישיל ותוא העיסהש תבכרב וירחא ובקע ,ברה ורשוע לע

 קיעזהל הסינשכו וקנרא תא ונממ ודדש .ץיבונסוסב ךרעהל הדמעש

 .וקלתסהו וב ורי ,הרזע

 לכמ לודג רובצו ,1935 תנש רמועב ג"לב םודארב הכרענ ותיוולה

 לש םיסרטניאה רמשמ לע לפנ .ןורחאה דובכה תא ול קלח תובכשה

 .םירחוסה תדוגא לש התוליעפ םג הדרי ותומ םעו .םירחוסה רובצ

 .ס .ש .תינוריעה הצעומה רבח םג היה

 יקסניי'צברטס דוד בקעי

 .1874 תנשב ץליקב דלונ ,יקסני'צברטס דוד בקעי .חונמה יב

 עומשל יתייה ליגר דלי ינדועב .םודארב לעפו בשי וירוענ ימימ

 ותבושת ?ךלוה התא ןאל ,דוד בקעי :ימא לש תיחצנה הלאשה תא

 ובושבו !רוזחאו טעמ דוע ,דעוה םע השיגפל .הבישיל ,ינולפל : התיה

 "סרעוט ללכ,ה םע תושיגפה לע ימאל רפסל ןוכנל אצמ התיבה

 הדובעב ואר םה .סרפ לבקל תנמ לע אלש תלוזל םיגאודה (םינקסע)

 הווצמה -- בלה קמועמ האבה תימינפ הווצמכ ,שדוק תדובע תירובצ

 ירסוחמל ,הינודנ הל ןיאש הלכל ,םימותיל ,תונמלאל .םילשחנל גואדל

 ,דסח תלימגל םיקקזנל ,אלכב םיריסאל ."תותמ,ה תונועב הסנרפ

 .'וכו הפורת תונקלו אפור ןימזהל םתורשפאב ןיאש םילוחל

 שידקהש ,תילגרמ הידבוע ל'מייח 'ר עודיה דיסחה םע דדיתה יבא

 .הכפהמה תעשב ואלכנש םייטילופה םיריסאה ןעמל ףסכו בר ןמז

 ברקתמ היהש ימ לכו ,רהוסה יתב לע הרימשה תא וריבגה תונוטלשה

 םיכפוה ויה ,ןיפוליגב םירמושה ויה .ותוא םיקדובו וילע םימייאמ ויה

 אלו תוללקב םיאבה תא םיוולמ ,תחא הרידקל ץוחהמ אבומה ןוזמה תא

 םהו ,םינקסעה ינש תא עיתרה אל הזה סחיה לבא .תוכמב תחא

 אלל ריעל ץוחמ םיבר םהיניב ויהש םיריסאל תונוזמ איבהל וכישמה

 .םהל רוזעל ולכיש םילאוגו םיבורק
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 ?דךניירפ רעד, ןותעה לש ידיחיה יונמה יבא היה הפוקת התואב
 -סאנה ינזאב ארוק היה אוה .גרוברטפב ,עודיכ ,אצי ןותעה .םודארב

 "וגדנמב תוברקה לע ,תינאפאיה תיזחהמ תועידיה תא ונתרידב םיפ

 ,לעסעטס םילרנגה לש םתלפמ לע ,רוטרא-טרופ תליפנ לע ,היר
 האירקה ירחאו ,ברע ברע ויה םיסנכתמ םינכשה .'וכו ןיקטפורוק

 שיפפלק השמו רפוק והיתתמכ םיתבה ילעבו .דיל דימ ןותעה רבע
 גרבנטסק לאיחי רגבתמה םלעה .םהיתבל האירקל ןותעה תא וחקל

 ןותעה תא אורקל תושר שקיב ,הארוה הרומ תוניחבל ןנוכתהש

 לידנמ 'ר ויבא דחפמ רתוי דועו םינכשה והוארי ןפ ששחמ ,ונתרידב

 .בר לש דיקפתל ורישכהו םייניע עבשב ונב לע חיגשהש ,רבשירקס

 ,ונותעל םיארוק תשיכרב ונב ידידלע רזענ "דניירפ רעד. ךרוע

 יבא לצא רוקבל םודארל ריעצה טרופופר אב ,1905 ףרוחב ,םעפו

 ,יסור שובל שובל היה .םישדח םייונמ תשיכרב הרזע ונממ שקיבו

 אלו ,תובתכ המכ ול םשר יבא .ודיב רוע קיתו תוהובג םייפגמ לוענ

 לש ונב ,ךקוצ השמ רשאכ םלוא .ותוחילשב חילצה המכ דע יל עודי

 בוחרב הביתכ ירישכמל רחסמ"תיב ויאושנ ירחא חתפ ,ב"וש םנוב 'ר
 ."'דניירפ רעד, םללכבו םינותע םג רוכמל תושר לביק אוה .4 הקסלבול

 ,ןותעה םע "ןסחי סיוא דוד בקעי 'ר, :ורמאו יבאל םינכשה ואב זא

 תוטורפ המכב .רקוצ השמ לש ותונח דיל תולהקתהה תא הארו אצ
 תונשוימה !תועידיה תא אורקל ךרוצ ןיאו ,השראומ ןותע גישהל רשפא
 ...גרוברטפמ

 ,"רזעיחא, תא ויריכמ המכ םע דחי יבא ןגריא 190677 תנשב

 -נליפ יפוא היה תאזה הרבחל .7 קניר ,ןמלגופ םלואב היה ונועמש

 הבשחנ ,הכאלמ"ילעב רקיעב ויה וירבחו ליאוה םלוא .רקיעב יפורט

 ןגראתנשכו .ריעב הכאלמה ילעב ןוגראל ןושאר ןיערג תאזה הדוגאה

 ,טורשריק ןאי לש ותושארב הכאלמה ילעבל ןושארה ןודעומה זדולב
 םיטרפ גישהל ידכ ,זדולל 1911 תנשב ןמרוק םייח ורבחו יבא ואצי

 ןודעומה חתפנ הנש רובעכ .ןודעומה לש ןונקתה תא ןכו ןוגראה לע
 רחבנ יבא .7 הקסלבול בוחרב ,ןירג תיבב םנדארב הכאלמה ילעב לש
 היה אוה .יצאנה שובכל דע הז דיקפתב ןהיכ זאמו .דעוה רבח זא

 ,דובכ רחא ףדר אל .והמ ביר עדי אל םלועמו ןודעומב היחה חורה
 תא םג דסי יבא .דעוב הטילש םשל תורחתמ תוצובק ןגריא אלו
 ,רעונלו םירגובמל ,לכל החותפ התיהש ןודעומה דילָש הלודגה הירפסה

 הרזעה לשב םיימשיטנאה םיקדנאה לש טוקיובה ןמזב .םירבח אלל םג

 תיב) אמודל .ס.פ.פמ וללאגאי ריצה תריחבב םידוהיה וטישוהש
 -ידנוקב תולבל היה ליגרש ,רעונל יבא רשפיא ,(יסורַה םירחבנה
 האירקה"םלואב םש תולבלו בולקב אצמהל -- םינלופח לש תוירוט
 יבבוח תא ןגראל טנאלירב גיודול ורבחל רזע םג אוה .םיקחשמבו

 -רפרהמ תוזחמ המכ וגיצהש ,הכאלמה ילעב לש םהינב ןיבמ המבה

 תרזעל ולכ יבא רסמתה ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב .יממעה ראוט

 תוצובק ןגריא .לוז חבטמ חתפ .םיסייוגמה תוחפשמלו המחלמה יעגפנ
 ןעמל .םהיתבל לכה איבהו םיכרצנל השבלהו לכוא יכרצימ וקפיסש
 תנשב חתפנ יבא לש ותמזי יפל .יבמופב רותב דומעל וכרטצי אל

 .8 הקסבשראו 'חר ,קבונדשפ תיבב הכאלמ ילעבל קנב 6

 ,רובצה ןעמל הכורבה ותלועפ הקספנ םודארל םיצאנה תסינכ םע

 .הקנילברטב ,1943 תנשב ,וידידי יפלא םע דחי ותומ תא אצמו
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 טנאילירב (גיוורול) רזעילא

 .םודארב ותחפשמ םע רג וימי בורו ,השראו דיל ₪
 .1863-ב ינלופה דרמה ימחול ,תללובתמ םיליכשמ תחפשממ ואצומ

 ןודינ דרמב תופתתשה לשבו ,1905 תנשב ןילופב םינכפהמה יגוחמ
 ,רקחמב קסע םש ,היסא זכרמב ןטסקרוטל הלגוהו שוריגל םינבה דחא

 ןב .דובכדראות ול קינעה יראצה ןוטלשהו .ןפג רמצה חותיפ תא םזי

 -שלובה אוה ישילשה ןבה .השראוב 1905-ב הלתינו תוומל ןודינ רחא

 החפשמה הרבע הכפהמה ןולשכ םע .טנאילירב"בוקינלוקוס עדונה קיב
 .םודארב רוגל

 םייטילופו םייתגלפמ םיניינעמ קוחר היה ,ויחאל דוגינב ,גיוודול

 תרגסמ םושב ריכה אל .תירובצ תונקסעב עקיש ויתונורשכו וצרמ תאו

 יפורטנליפ חטשב הז םא ,"רובצה ןעמל, התיה ותמסיסו תיתגלפמ
 .יתוברת וא יתרבח

 תעונתל ףרטצה ,ומעל ברקתה תונורחאה וייח תונש םישולשב

 ..תימוקמה הדוגאה שארל היהו ,יקצולירפ חנ לש ודוסימ הכאלמ ילעב
 ןודעומ ידסייממ .הלש ר"וידןגס היהו היריעה תצעומל רחבנ םמעטמ

 | .1912 תנשב ריעב הכאלמ"ילעב

 קנבב ,רחסמ"יתב ידיקפ ןוגראב רבח היה ,"רזעיחא,ל ףרטצה
 ןגריא .השראוב יטאמרדה רפסה"תיב דימלתכ ."רימזה,,בו תואוולהל

 קהבומ ןקחשכ עיפוה ומצעבו ,ןושארה יטאמרדה גוחה תא ןודעומב
 .תינלופו שידייב םימולקדבו הרישב ןכו

 החד ובש ,םואנ תסנכה תיבב אשנ הנושארה םלועה תמחלמב

 תורשע .ינמרג"ידוהי הלועפ ףותש רבדב םיסורה תומשאה תא ףקותב
 .ריעב הכאלמה"ילעב ןוגרא תא הנמאנ תריש םינשב

 היחאו .השראוב העודיה לבוסדלוג תחפשמל תב התיה ותשא

 רפס-תיב (הבורצפס בוחרבש רהוסה"תיב ירוחאמ) םודארב חתפ
 .לקנרפ לארשי 'ר לש הזל ליבקמ ,םדקתמ

 רפייא בקעי

 עדי ,םינפ ריבסמו חקיפ ,ץרמ לעב ,הקיתו תיאמודר החפשמל ן
 שיאה םע םגו ןוטלשה ישנא םע םג תפתושמ הפש אוצמל

 .םילועמה םיטייחהמ .החידבו הצלהל דימת ןכומ ,תוכילה םיענ .טושפה

 הנק ,רשעתה הז רחסמב .הביטב הנייטצהש השבלהל רחסמ"תיב חתפ
 העובק הכוס ןיקתה ורצחבו ,הקסבשירקס בוחרב תומוק שלש ןב תיב
 היה דחא ןב .וידלי תלכשהל תואצוה ךסח אל .לבור 600 ול התלעש

 ןודעומבו "רזעיחא.ב רבח היה .רלדנהלפ ןיד ךרועה ונתחו ,סדנהמ
 .הבחר דיב ןבדנ .הכאלמה ילעב

 ןמרוק םייח
 יפידעהש הכאלמה ילעבמ ,אוה ףא טייח היה ןמרוק םייח לש ויב
 רדחב אלו לקנרפ לארשי לש ורפס תיבב םהידלי תא דמלל

 יכ .תונמדזה לכב שיגדה ומצעב םייח םג .ותוואג התיה ךכ לעו .ליגר
 .לקנרפ לש ורפס תיב ךינח אוה

 רתיכ .הקיטמטמ םגו תויזעול תופש ועדיש םיטעמה םיטייחהמ
 ליעפ היהו ,"רזעיחא, ידסיימ םע הנמנ הכאלמה ילעב ןודעומ ידסיימ
 טנאלירבשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ברע .תודסומה ינשב
 -צהב םיפתתשמה ןיב ןמרוק היה ,ןודעומב הנושארה הגצהה תא םייב
 .םיובנטסקו ספךק ,ןייטשניבור השמ םע דחי ,"המותי יד היסח, תג

 .ךישתב קרוי"וינב רטפנ

 ןייטועניבור השמ
 ירזעיחא,ב רבח .םודארב הכאלמה ילעב ןודעומ ידסייממ ישימח
 ,תויציבמא לעבו םייפתכ-בחרו הובג .םיטייחה תדוגא תו
 .תירבה תוצראל הריגהה םרז םע ףחסנו הרבחה םלוסב הילע לע םלח
 םא ,ןוה רובצל חילצה אל ,הקירמאב םימעפ שלש היהש יפ לע ףא
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 ,ריעה לרישעמ בחרנ גוח ומצעל שכר .הלועמ עוצקמ לעב היה יכ
 םהידגב תריפת דעב רתויב הובגה ריחמה תא ןוצרב ול ומליש רשא
 -ללו ולש הכאלמה תיבב לבקתהל םיטייח תוילושל התיה הלודג תוכז
 .ותדובע תוטיש תא דומ

 .תואושנה ויתונב יתשו ותשא תא ,ותוא וחצר רלטיה יסגלק

 יקסנילרב ןימינב

 םעה תלד ינב בור לש ומכ ,םודארב ותורגבו ותודלי תוג
 .םינשושב תוגוס ויה אל -- ןילופב

 -ורלדנסמ ישוקב סנרפתה ,םידלי"תבורמ החפשמ לעב ,םייח ,ויבא
 ,(12--11) ךר ליגב ,ןימינב ,ונב תא קיסעהל ץלאנו ות

 ,םידומילב ךישמהל זע ןוצר לעב היה רשכומהו ןובנה ןימינב ךא
 .תינלופו תיסור -- ץראה תופשב םלתשה ךשוממ הדובע"םוי ירחאו

 םיברכ .וב םג םהיתותוא תא ונתנ 1905--08 תונש תוערואמ

 -- ולש רכיהה"ןמיסו ותויתד תורמל ,ינכפהמה הנחמל ףרטצה רעונהמ
 ףנוסמה ,םירלדנסה ןוגראב רתויב םיליעפהו םינגראמהמ היה .ןקזה
 .הכאלמדילעב לש יללכה ןוגראל

 .הלועמ יממע םאונ היהו ,לוהינו ןוגרא רשוכב ןייטצה

 -- דחא ,םהמ ,םש םיררוגתמ וינב ינשו ותנמלא .סיראפב תמ
 -- ינשהו ,דלישטור ש"ע לודגה תסנכה תיבב ישאר ןזחו רוטיזופמוק

 שיא ,םיבר םיילאקיסומ םיסרפ לעב ,עודי תולהקמ חצנמו רוטיזופמוק
 .הינשה םלועה תמחלמב תיתפרצה תרתחמה

 ם .ש

 רלמוק יכדרמ

 תיב הב החתפו הנדורגמ םודארל העיגהש רעילומ תחפש

 .רלטוק יכדרמ ,ץורחו רשכומ םדא םשמ האיבה ,םיטיהרל רוס
 .רחסמה תיב להנמ שמישש

 תולאשב ןה רכממו חקמב ןה ,ותופירחו ותוחקפב ןייטצה
 .תוירובצ

 .םירגנה תא ,ולש םיקפסה תא בורקמ ריכה רחסמה תיבב דיקפכ

 .דוריה ילאיצוסה םבצמ לע דמע םתא עגמבו ,ץעה יטרחו םידפרה

 שידקה יאנפה תועש לכ תאו הכאלמה ילעב ןוגרא יגיהנמ םע דדייתה

 .דעוה רבחכ רחבנ םהיתויעבל ותוריסמו וצרמ תוכזב .הז ןוגראל

 גיודול ןוגראה לש ןושארה שארה"בשוי לש ותומ רחאל
 .היריעה תצעומ רבחו שארדבשוי רלטוק רחבנ ,טנאילירב

 .ןומיא ול ושכר םלוכו םירבח ןידדתיב שארב דמע

 .ס .ש

 םורטשערבליז עלהשעטיא

 יליעפמ היה .ריעב העודיו הלודג (הירוטידנוק) הינדגמ לע |

 ןמזייפש לוונייז םע דחיו ,ודסווה םוימ הכאלמ"ילעב ב
 .האושב הפסנ .םיימואל הכאלמ"ילעב תעיס ישארמ -- םירחאו

 דועמו ,ריעב הירוטידנוקה עוצקמ חותיפב הל בר קלחש החפשממ

 .תידוהיה תוברתהו רוביצה ייחב הר

 -בוכמה םיליכשמהמ ,הז עוצקמב קסע ומצעב .שירעב ויחא
 -לע התפש עדויו תירבעה תורפסב יקב ,הפ-לעב ך"נת עדי םיד

 וקקוהשהש םיריעצל שגפמ םוקמ התיה "סאג-לוש,.ב ותייפאמ .ןירוב
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 ,יףרדב.) םיירבעה םינותעל ץיצהלו תירבעב החיש ותא "ףוטחל,
 .האושב הפסנ .תועיבקב םארקש (םירחאו "דהה., "ראדה,

 ןר ל

 ןמזייא (יכדרמ) לטומ

 הטוי ומאו שירעב 'ר ויבאל הקסוואר הלאיב הרייעב 1873-ב דלו
 הל'הרשו לאירבג ודוד תב ,ע"שטחר תא השאל אשנ .ןיול תיבל

 תשורח-תיבל ףתושל היהו םודארב בשייתה זאמ .(ןאמסיז) ,אוואס
 תשורח-תיב ומצעב דסיי ךכ-רחאו ,גרבנטור הל'עשוהי 'ר לש תורועל
 ,לודג

 -לעבו הליפת"לעב .יברה יברוקממו םיקחבומה רדנסכלא ידיסחמ

 ידיסחל לביטשה ידסייממ היה ובר תריטפ ירחאו ,לביטשב ארוק
 .םודארב בוקירטס"ַאלָאיב

 היה .תירובצ תונקסעל ןמז אצמ ,היישעת לעב ותויה ףא לע

 ליעפ רבח תובר םינשו ,"רזעיחא, תרבחו "קדצה תניל, ידסיממ

 םיענו החיש שיא .השארב םידמועהמו "הרות דומלת,, ינקסעמ .דעוב
 .תוכילה

 תואישנה רבח היהו הליהקה תצעומל רחבנ רפסמ םימעפ
 .(גרבנטסק ברה יכמותמ)

 .האושב ופסינ ,הבולו היח ,ויתונב יתשו ותשא ,אוה

 .הקירמאב םיבשוי -- השמו םהרבא ,לאירבג -- וינב תשולש

 ר מ

 ןמועיפ (הדוהיג בייל יכדרמ

 הריואב לדגו ,ןויצ תבבוח ,תיתרוסמ החפשמב 1887 תנשב דלו

 -יתלב םיינויצ םיגוחל ףרטצה וירוענב דוע .הליכשמ . 4

 ,"הרוטלוק,, תולועפב רכינ קלח חקלו "ןויצ יריעצ,,ב ליעפ היה .םיילגיל

 .ןושארה ילגילה ינויצה ןוגראה

 הבהאב סחייתה .תירובצו תינויצ הדובעל רסמתה תובר םינש

 עובקה שאר בשויה ;היה .ץראה ןינב התיה ותרטמש לעפמ לכל הדהאבו

 היה אלו ,תוינויצ תודעול ריצ .תיצראה הצעומה רבחו ל"קהק לש

 רתויב ליעפ ןפואב וב ףתתשה אלש תינויצה העונתה לש לעפמ

 תוריחב -- תויטילופ תולועפ ,תירבעה הטיסרבינואלו תונרקל תויבגמ)

 קנב,ה תא וירבח םע דסיי .('וכו הליהקה תצעומלו היריעל ,םייסל

 ירחא ."ינויצה ןודעומה, תאו לודגה ידוהיה קנבה היהש "ינויצה

 ב העיס -- תינויצה תורדתסהה ר"וי היה תינויצה תורדתסהב גוליפה

 .פו ןוסדיוד רד ,גרבדלוג .א ,"טנייה, ךרוע םע דחי היה ןכ ינפל

 .תורדתסהב םולשו .דוחיאל ומחלש םינקסע תצובקב ,ןמלגופ

 "תה תויעב לע םינוידל תורדתסהה יליעפ םיפסאתמ ויה ותיבב

 תא םג ותיבב לבקמ היה ,"וציו., תודסייממ ,ותייער תרזעב .העונ
 רעונה תעונת יליעפמ .םוחנ ,ונב .הלוגל העונתהו בושיה יחילש

 -הנחממ ררחושש רחאל ,1942-ב תיטיבוסה היסאב רטפנ ,ינויצה

 רעונהו םיטנדוטסה ןוגרא ידסייממ ,(קשיפ) לאיחי ,רוכבה ונב .שוריג
 המחלמה ץורפ דע -- "קינטובור.. ןותע ךרוע ךכ רחאו "הדסמ,, דמולה

 .1957 תנשב ץראל הלעו ריביסב זוכיר תונחמב אולכ הנש 15 היה --

 ,הינמרגו ןילופב תונחמב יצאנה םונהיגה תא הרבע ,םירמ ,ותב

 .ץראל התלעו קורבסנוורב הנחממ הררחוש

 רטפנ .ותיבמ ןמשיפ .ל .מ אצי אל םודארל םיצאנה תשילפ זאמ

 םינש ךשמב שידקהש הרוהטה תינויצה תונקסעה שיא .1942 סראמב

 ותשא .וייח םולח התיהש לארשי תנידמל וצרמו ויתוחוכ תא תובר

 .1942 רבמצדב הרטפנ ,העודי תינויצ תינקסע .,הלייב

 .שרה



 םיילאיצוס תודסומ .ט

 ידוהיה םילוחה תיב

 ידידלע 1848 ראורבפב 18-ב דסונ ןושארה ידוהיה םילוחה תי
 גלפומה וליג ללגב .1870 דע רוטרוק וב ןהיכש ,ןמרקב . ב
 ויבאל רזע ןכל םדוק רבכש ןבואר 'ר הנב ידיל הלהנהה תא רסמ

 דסומ םיקהו לעפמל רסמתה הנש 25 ךשמב .םילוחה"תיב לש ולוהינב

 תיב לולכשב תישיאה ותוליעפלו אוה ויתומורתל תודות תראפתל

 .תיתרבחהו תינחורה הממשה תעש ,אוהה ןמזב .ויתוקלחמו םילוחה

 .וב תואגתהל התיה תיאשר םודארש לעפמ הז היה

 לירפאב 5-ב םילוחה תיב די-לע דסונ לאנתנ 'ר לש ותמזיב

 הבר) יודנאל עשוהי ברה :ויה וידסיימ ןיבו .ןושאר ררבמול ,7

 טלבנזור דודו לואש ,לשרה ,ןמרקב ןבוארו קחצי ,לאנתנ ,(ריעה לש

 .לבור 1000-ל לדגש -- דוסי ןוהכ לבור 405 וסינכהש ,ןמטור והילאו

 .לבור 30 התיה -- הנתינש תילמיסכמה האוולהה

 ןבואר לש ותלועפל לבויה תיצחמ תאלמב הכרענש הגיגחב

 .םילוח 8452 ואפרתה םילוחה תיבב יכ ,ןייוצ ,םילוחח תיבב ןמרקב

 רקוצ ףלודא ,םילוחה תיב להנמ ,רלדיפ קירנה ר"ד ורביד וחבשב

 ןורכז-תדועת לבויה לעבל רסמ טילבטקשומ לאיטלפו הליהקה םשב

 .הרות דומלתה םשב

 ףיירליפש ר"ד וב ודבע םילוחה תיב לש ומויק תונש ךשמב

 :ןורחאה ןמזבו ,םירחאו רנדולוק ר"ד ,ןייטשלקניפ ר"ד ,רלדיפ רד

 (ב"הראב תעכ) דלפיינ לשרה ר"ד ,רגרבניילק ר"ד ,םרוורלק ר"ד

 .םירחאו

 237ב יכ ,טילבטקשומ .פ רפסמ 1898 לירפאמ "אטילערזיא,ב

 םילוחה תיב םויקל לבויה תנש תא םודאר ריעה הגגח 1898 ראורבפב

 לבור 1000 םרת םילוחה תיב רוטארוקכ ןמרקב ןבואר .ידוהיה

 רבעש יקצוחישפ רד לש ומוקמב .תוקלחמה לכב תויטבמא תסנכהל

 .םילוחה תיב להנמכ ןהכל רלדיפ קירנה רד סנכנ ,היסנפל

 רוקב,, הדוגא םג ודסיי אלא ,ךכב וקפתסה אל םילוחה תיב ינקסע

 םיללח הליפהש 1894 תנשב ערילחה תפיגמ ירחא הז היה ."םילוח

 -רואהו היצנגילטניאה יגוחמ םיליעפ םירבח 330 התנמ הדוגאה .םיבר

 םירבחהמ דחא לכ .םישבוח 4-ו םיעובק םיאפור 4 הב ודבע .היסקודוט

 אלש הלא .הלוח לצא הלילב אצמהל .הנשב םיימעפ תוחפל היה בייח
 .הלילה תרומת םלשל -- תאז תושעל םדיב היה

 -סונ םיטרפ ונל רסמ ,ץראל ןורחאה ןמזב הלעש ,םרוורלק ר"'ד

 שיש תלבט התיה העובק ןינבה תיזחב .ידוהיה םילוחה תיב לע םיפ
 הנבנ ןינבה, יכ ,בותכ הבו ,ןינבה תכונח תעשב ,הארנכ ,הנקתוהש

 רכשכ הלבקתנש (םיבוהז) ןדלוג יפלא תעבש ךסב המורתל תודות

 ןורחאה טנדנטניאה לש ויתונורכזב םלוא ."תורבח יתש ןיב תוררוב

 אלו םילבורב אוה רבודמה יכ ,םושר דנפלה רמ םילוחה תיב לש

 םודאר ידוהי לע ולטוהש תוסנקהמ רבטצנ הזה םוכסה יכו ,ןדלוגב

 ..םייתד םימעטמ םפילחהל וצר אלו ,ושבלש םיכוראה םידגבה לע

 ינינעל תילאינרבוג הדעו תיארחא התיה םילוחה תיב תקזחהל

 -עוהו ליאוה םלוא .הדעוה ינפל יארחא היה רוטארוקה .סמ
 ןבואר רוטארוקה לע סמועה לכ לפנ ,טעמב ךא דסומב הכמת הד

 דעב .ןמזב ומלוש אל םגו ,תולד תורוכשמה ויה הז םעטמ .ןמרקב

 .םילודג תובוח דימת םירבטצמ ויה רשבהו םחלה

 זופשיא םוקמל םילוחה תיב היה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב

 ךשמב רבטצנש ןוערגה .סופיט ילוחל דוחיב ,תוקבדמ תולחמ לש

 ירחא .עבטמה לש היצאולאווידל תודות המחלמה רחא הסוכ המחלמה

 תובר לעפש ,םיובננט והילא רוטארוקכ הנמתנ ןמרקב ןבואר לש ותומ

 םוקמ ,היסורמ ןעד יכדרמ רזח המחלמה ירחא .םילוחה תיב ןעמל

 םילודג םימוכסב ךמת םילודגה םינבדנה תמגודו ,בר ןוה השע םש

 היריעה ידידלע רסמנ םילוחה תיבש ירחא ,ןכאו .םילוחה תיב תקזחהל

 הליהקה שאר בשויכ ןעד יכדרמ הנמתנ ,הנש 127ל הריכחב הליהקל

 יגארטה וציק דע הז דיקפתב שמיש אוהו ,םילוחה תיב לש רוטארוקו

 םגו ,םילוחה תיבב המ ןמז הכמת היריעה תצעומ .ראופמה דסומה לש

 תורבגתה םע םלוא .םיידוהיה םילוחה תא וילא החלש םילוח תפוק

 היה ץלאנ םילוחה תיבו ,הלאה תוכימתה טעמכ וקספ ,תוימשיטנאה
 .ןוערגהמ קלח ךכ ךרדב תוסכל ידכ םייטרפ םילוח לבקל

 ,רלדיפ ר"דו ישאר אפור יקצוחישפ ר"ד היה האמה תלחתהל דע

 תיב לש ותוחתפתהל עייסו םיינרדומ םירדס סינכה ,וירחא אבש

 -לקניפ .וו ר"ד ומוקמב אב הנושארה םלועה תמחלמ ירחא .םילוחה

 רנדולוק ר"דו םרוורלק ר"ד .רמה ףוסה דע הז דיקפתב ןהיכש ,ןייטש

 ר"ד רנדולוק ר"ד לש ומוקמב אב 1932 תנשב .םירוטנידרוא ויה

 .ץראב םהינשו ,הדמשההמ םרוורלק ר"דל המודב לצינש ,רגרבניילק

 שבוחה :םילוחה תיב לש םירוסמו םיקיתו םידבוע ינש הבוטל ורכזיי

 .םיובנזור הסדה תוחאהו ןייטשלקניפ ריאמ

 "םידסח תולימג. תרבח

 גמסיז הרש ,םולבלג היצילפ :תוריבגה ידידלע 19037ב הדסו
 ,גךבנזור הכלמ ,ןמזייפש ה'זור ,ןייפדלוג הגייפ ,הבלאס -. 34
 ידוסיה ןוהה .196)-ב קר תימשר הרשוא הרבחה .טילבטקשומ הירמ
 לבור 2000 ךסב תחא המורת הז ללכב ,(רלוד 4500) לבור 8500 היה

 תרזעמ ונהנ הכאלמ ילעבו םינוונח 500 .רלדא הנילורקו לאומש לש
 ,התלועפ תינמז הקספנ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ללגב .הרבחה

 ותרזע תא שיגהו הרבחב ןיינע הליג טניו'ג .1918-ב קר השדוח איהו

 .רלוד 5000 ךסב

 ףלא 113 לש ללוכ ךסב תואוולה 1953 ונתינ 192677 תנשב

 -לדייא לאומש ,ר"וי -- טנמאיד בקעי :וז הנשב ולעפ הלהנהב .בוהז

 ןמסיו עטנ ,ביורטניו ךינה ,ןירטיצ המלש ,גרובנסקול דוד ,םיוב
 .גרבסגינק ףסויו ץיבורוה לידנמ ,לקנרפ לאיחי :תרוקבה תדעובו

 טילבטקשומ היראמ ,ר"וי -- ןמרקב ןואיל :ויה תואוולהה תדעו ירבח
 השמ .ןייפךלוג הגייפ ,ןמשיפ בייל יכדרמ ,ןירטיצ המלש ,תינגס --

 .ןמזייפש ה'זורו םיובנזור השמ ,ןיול ףסוי ןרהא ,ןמרוק םייח ,ןייטשרמה
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 םינקז בועומ

 .אטוי ותשאו ןמרקב ןבואר עדונה ןבדנה ידידלע 1913 תנשב דסו

 םה ומיקה ,תועבורמ תומא ףלא םישלש לש בחרנ חטש 1
 ,םיחוורמ םירדח םע ,תויפלתל יונב תיב ,ריעה תברקב ,וקסי'זובואב

 רדהנ ןתסנכדתיבל םג גאד .םיאנ םינפ ירודיסו ילמשח רואמ ,תויטבמא

 תיבה .תיבה ירוחאמ הפיו לודג ןגל ןכ-ומכ ,ודיזלע םישנ-תרזעו

 .תונקזו םינקז םישמח רובע הליחתכלמ הנבנ

 תגיגח ,ר"ימש תמיתחב ,הבתכב הראות ,הנש התואמ "הריפצה,ב

 .ךלפה רש תופתתשהב דסומה תכונח

 'ו םידנה םא ,הזור לרפ השאה תומב ,א"מרת תנשב דוע,

 ןינבל לבור ףלא םירשעו השימח ומא רכזל רדנ ,ןמרקב ןבואר

 הלע רשאכ לודג תיב וב תונבל הז םוכס היה ןטק ךא ,הזה תיבה

 םוכסה לדגי יכ דע תוכחל היה ץלאנ ןכלו .ןבדנה לש ותבשחמב

 ןינב תא לחה םינש הנומש ינפלו ,וילע ףסוותתש תיברה ידיילע

 .םינש שלשכ ךראו לבור ףלא םיששמ רתויל הלע רשא ,תיבה

 -- שיאה ןקז יכ ףא -- ישפנ למעמ ךסח אל תאזה תעה לכבו

 תא ומילשהב .ברעה דע רקובה ןמ הכאלמה ישוע לע דומעל

 הגידמה יקוח יפלו תויה .וחתפל לכוי אל יכ ,ונובאדל ,האר ןינבה

 וא ,ותקזחהל תמיק ןרק היהי םרט הזכ "דסח תיב, חותפל ןיא

 יכרצל תאזכ ןרק יכ ןעיו .הדעה יפסכמ והוקיזחי הדעה ישארש

 ' ויבא ריאשהש דבלב לבור םיפלא תרשע אלא התיה אל תיבה

 ןבואר רמ .הנשל 6% לש תיברב ותיב לע הקיתופאב לאנתנ

 םע הליהקל הנתמ תיבה תא תתל הדעה ישארל עיצה ןמרקב

 לבור ףלא םיעברא ךסל תיברה בע הלע רבכ רשא ויבא ןובזע

 ."םינקזה בשומ, תלכלכל רסחה תא וילע ופיסוי הדעה ישאר םהו

 .םדי תחת והולבק אלו םקיר וינפ תא ובישה הדעה ישאר לבא

 בדנ ,(קשאטס) יתבש ידיחי ונב וילע תמשכ םייתנש ינפל ךא

 תמיק ןרקכ ותמשנ ןורכזל לבור ףלא םירשע דוע ןמרקב ןבואר 'ר

 חתפנ רשא דע ותחיתפל לכה ןיכהל לחה זאמו .תיבה תקזחהל

 ייחל הנש םינומש ,(1913) הרובג תונש תואלמ םויל הז עיבשב

 .ןמרקב ןבואר 'ר בידנה

 יבוטמו תודיקפה ישאר לכו ונגסו ךלפה רש ואב הגיגחה לא

 -בדב תיבה תא חתפ ךלפה רש .דואמ לודג להקו תוליצאהו ריעה

 ומואנב רשא ,סקשר ר"ד םאנ וירחאו תיבה דובכל םימח םיר

 .וישעמכ םה םג ושעיו ןבדנב ואנקתי יכ םירישעה רתי תא ריעה

 "בהזה חתפמ,

 ןמאה ,חתפמה"טרחה לש הכאלמה-תיבב יתדבע הנש התואב

 עיבהו ןמרקב ןואיל סדנהמה ונילא סנכנ םעפ .ןמרבוה ל'השמ דסחב

 -- ילוכו םילוקוטורפל ץוחמ -- והשלכ ישממ רבדב ןייצל ונוצר תא

 ידירלע ולוככ ובור םרתנש דסומ ,"םינקזה בשומ, תחיתפ רבד תא

 .ותחפשמ

 -- ןמרבוה הל'השמל ול ונארק ךכ -- "רטסיימ,,ה ול עיצה ,הנהו

 ףסכמ לודג חתפמ דחוימב הז ערואמל ןיכהל :אוהו ,ירוקמ המ"רבד

 לע המיאתמ תבותכו .ביבסמ םיטושיקו תיתונמא הטירח םע ,רוהט
 .חתפמה ףוגב הטורח ,ומצע ערואמה

 .העצהה תא רשיא עגר ןיבו הברה ססיה אל ןמרקב ןואיל
 ,םודארב 1913 תנשב ,זא התיה בהזו ףסכב הטירחה תדובע

 רמוחה תנכהב ונלחתה ונחנאו רויצה תא ןיכה "רטסיימ,,ה .הילותיחב
 השק הדובע ונדבע .דחא רטמיטנס לש יבועב ףסכ חפ תרוצב ימלגה
 -תכאלמ וז התיה הכאלמה המתשכ .דואמ קיודמ דוביעבו הכתהב
 .יצחו םרגוליק היה חתפמה לש ולקשמ .ונלוכל תראפתל תבשחמ

 חתפמה לש ויפוימ עתפוה ,הנמזהה תא לבקל ואובב ,ןמרקב ןואיל

 ונלוכל קנעמכ המוד םוכס ףריצ -- עבקנש ריחמלו .םוקמב ומליצו

 .ץמאמה דעב

 ןבוארל רסמנ אוהו ,דסומה הנושארה םעפב חתפנ הו חתפמב

 .תרכזמל ןמרקב

 רקוצ הדוהי

 םימותיה תיב

 וראשנש םימותיה יוביר תמחמ ,הנושארה םלועה תמחלמ ירח

 ריעה תא ודקפש סופיטה תופיגמ ירחאו תותיזחב םילפונה -
 תיב,ל "םינקז בשומ, לש םיחוורמה וינינבמ קלח וכפה ,התביבסו

 ."םימותי

 םיאנה וירודיסל תודוה ,ריעה תולובגמ קחרה םסרפתנ דסומה
 ידוסי רפס"תיבל ףסונ יכ ,םימותיה לש יעוצקמהו יללכה םכוניחו

 תועוצקמ ודמל םירענה .תורענל הריפתל רפס"תיב םג וב םייקתנ
 םייללכה םידומילב דחוימ םוקמ .ריעב םינוש הכאלמ יתבב םיינכט

 .תירבעה הפשהו תודהיה ידומיל וספת

 ,תובר םינש ךשמב ,התיה "םינקז בשומ, לש ןכו דסומה תחקפמ

 ,1935 תנשב היעה תא הבזעב .רילומ הרווסק ר"ד העודיה תינקסעה
 (הילרטסואב תעכ) רבורוק הקשיצנרפ 'בגה דסומה שארב הדמעוה
 היסנמיגה להנמ תייער) ץיבורוה 'בגה : תוינקסעה ודמע התרזעלו

 .תורחאו גךבנטור המולב ,ןמטסל ,("תעד יבבוח,
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 ,םמויק תונש ךשמב "םינקז בשומ,ו "םימותיה תיב,, יליעפ ןיב

 לכדרמ ,ןמטכיר לאכימ ,רלדא רמתיא ,טנמאיד בקעי לארשי :ויה

 ,ומטכיר ןמלק ,רטט רייד םייניש אפור ,ןירג קחצי ,גרבנטור השמ .ןד
 .רגנל יכדרמ היה טנדנטניא .םירחאו

 לוכה לע בבחתנ ,בובלמ ץיבורוה .ג ר"ד ברה היה ןורחאה ךנחמה

 .האושב הפסנ .םימותיל ותוריסמבו תוימורתה ויתולוגסב
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 ,"גנוטייצ רעמאדאר,ב דסומה תוליעפ לע רפוסמש המ הנהו

 : 1923 ראורבפ

 תלהנה תבישי רילומ ד"וע לש ותיבב הכרענ תבש יאצומב,

 תרזעל יזכרמה דעוה) .ק.ד.ד כ"ב לש ותופתתשהב ,םימותיה תיב

 רמו ,הלהנהה ירבחמ 5-כ קר ואב ,השראומ ןמגרב רמ ,(םידלי

 "קירמאה הלועפה רואל ,היצזינגרואירה לע םהינפל הצרה ןמגרב



 'םיקחל שי השדחה תינכתה יפל .םימותיו םיינע םידלי ןעמל תיא

 םימותי תיבב קר אל לפטתש ,םיינע םידלי תרזעל הדוגא ריע לכב

 תרמ .'וכו םיינע םידלי ,םייטרפ םימותי ןעמל הרזעה לכב אלא

 ,הריעהו ,םימותיה תיב לש השקה ובצמ תא הראית רילומ ר"ד

 םיעצמא ןיאש העשב הלועפה תבחרה לע רבדל םוקמ ןיאש

 .ומצע םימותיה תיב תקזחהל

 םיגיצנ ףוריצ ידיזלע דעוה ירבח רפסמ תא לידגהל טלחוה

 . .םינוש תודסומ לש

 םימותיה-תיב תבוטל הכאלמה ילעב ןודעומב ךרענש ףשנה

 ןמדלפ ,טנאילירב ,םיובלדייא לש םהיצמאמל תודות החלצהב רבע

 -רדה היצקסהו ,תונומת המכ וגיצה םימותיה-תיב ידלי .ןמרוק .חו

 ירחא .תוכרעמ יתשב הזחמב העיפוה הכאלמה-ילעב לש תיטמ

 היקנה הסנכהה .םיקתממב םידליה תא םיחראמה ודביכ הגצהה

 " קרמ ףלא תואמ עבראכ התיה
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 יוארה ןמ ונריעמ םיבר םיריבג !ןורחאה ןושארה יהי לא

 .המגודל םהל שמשי אוהש

 עברא ךס ותב יאושנ םויב םרת םודארמ גרבנטור םהרבא 'ה

 .םימותיה-תיב ידלי תבוטל םיילענ תוגוז 56"ו קרמ ףלא תואמ

 ראש לעו ,ףחיה דליל רוזעל האירקל הנענש דחא אצמנ הנה

 ימיב םידליה תשבלהל םידב םורתלו וכרדב תכלל םירישעה

 .'םיברקתמה ףרוחה

 .(1925 ראורבפ ,םש)

 םידלי ןעמל םידלי לש טרצנוק

 טרצנוק "י'צשוטימזור, ןורטאיתב ךרענ רבוטקואב 10זב,

 .((11 הגולד) הסחמה תיבו םימותיה תיב תולהנה ידיזלע ךרענש

 הכרעמב הזחמ וגיצהש םידלי ויה םיפתתשמהו םיפוצה לכ טעמכ

 סינכהו הבר החלצהב רבע טרצנוקה .הרישו םימולקיד ,תחא

 לע התיה תינכתהש ,ךכ לע רעטצהל קר שי .קרמ 200.000זכ

 יבמופב עיפוהל ולכי םידליהש ילבמ ,תינלופה ןושלה תרהט

 ."םהלש םאה תפשב
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 : םיארוק ונא 1922 רבמטפסמ "גנוטייצ רעמַאדאר,ב

 הכורבה ותלועפ תא להנמ הזה דסומהש םייתנשמ רתוי רבכ,

 -סופדיתלבהו תצרמנה םתדובעל תודות ,תויסנטרפ ילבו שער ילב

 ינאשכ .רילומ הרווסק ר"ד ותוחאו רילומ .ש ד"ועה לש תק

 םילייטמה םידיחאה םהידמב םידליה תא ריעה תובוחרב םיאור

 םתיב תא ואצמש םימותיה םה הלא ירה ,םהיכנחמ תכרדהב

 .ל"ז ןמרקב ןבואר 'ר עודיה ןבדנה לש ותיבב ,וקסי'זובואב

 התע שמשמ .םינקז בשומ יכרצל הנבנ הליחתכל רשא תיבה

 שיו .םחו ןמאנ הסחמ וב םיאצומה םיריעצ םימותי תיבל םג

 הלהנהה תוכזב .םיחמשה םידליה תולוק תא םיעמוששכ תהנ

 קיחב ומכ םמצע תא םידליה םישיגרמ ,יהמאה לופטהו הליעפה

 םידבוע םהמ קלח .םימותי 70-כ םש םיאצמנ םויכ .החפשמ

 -סומה לככ .רפסה יתבב דמול קלחו ,הכאלמ ילעב לצא תוילושכ

 םגו תוטעמתמ תוסנכהה .תונוערגב םימותיה תיב םג קבאנ תוד

 ןאכ םגש ,זויער ןכ לע ץצ .ןמזב הקלח תא תנתונ הניא היריעה

 .תיאקיומאה המגודה יפל םימיוסמ םידלי וצמאיש םישנא ואצמיי

 לש הבר הרזעב ךרוצ שי םלוא .הז ןוויכב השענ רבכ והשמ

 " םיליעפ םינקסע

 םימותיה תיבב תראופמ םידלי תגצה

 םיסיטרכהש ,םימותיה תיב לש ומויק ןמזמ הנושארה םעפה וז.

 160 התיה היקנה הסנכהה .םמצע םידליה ידיזלע ורכמנ הגצהל

 .טרופס ירישכמ תשיכרל םיבוהז

 תושידאה לע עירתהש ,ץיבורוה .ג ר"ד םאנ הגצהה תחיתפב

 עקשוה הבש ,הגצהל אובל ןוכנל ואצמ אלש ,ריעה יסנרפ דצמ

 ,רסומה תא ללכשלו דומעל הלהנהל ארק אוה .בר הכ למע

 .ולש יתטסאה"יניגיהה דצל בל םישלו

 ,מדירפ .נ .5 תכנחמה ידיזלע דבועש "יקשומוק, הזחמב

 המויבב ,"םיחרפה דוקרו ביבא,ב .יקסבוקנימ אנראשט הנייטצה

 ץיניל ,ץיבינשיו | ,ריפש הגייפ וגייטצה ;ןמזייפש המלעה לש

 ושע ,ץיברוה ריד ידיב ורבוחש תוארקהה ןיב .ןמטיורבו ץיוואלע

 הנח) "םיטילפיםידלי, .(םיובנטסריפ,) "ןבלה רפסה, בר םשור

 תונינעתה .(ןייטשניבור לדנייש) "ריעל ץוחמ,ו (טדאטשנזייר

 האלמ ישארה דיקפתה תא .תויחרזמה תונומתה וררוע תדחוימ

 שידיא ,תירבעב םיריש הרש הלהקמה .15 תב  ,ריפש הגייפ

 ןינבב ותרזע לע הדותל יואר דלפסורג רמ .ןמית ברע ירישו

 ".המבה

 ,(1939 לירפא ."ןבעל רעצלעק-רעמָאדאר ,)

 תודלויל הרזע תרבח

 "יטרטסינימדא תואצוה םוש דסומל ןיא .תיפסכ הרזעו תויקנ םינבל

 שורדה תא תודלויל ןמצעב תוקלחמו תופסוא תורבחהו ליאוה ,תויב

 קר .תושידא הלגמ רובצהש לע תוינקסעה תוננואתמ תאז לכב .ןהל יבוש לעאדארב םיאכוק רגא הרבחל תוליעמו .בגמ לע

 היס תועיגמ ישדחה םולשתהמ תוסנכההו ,הרבחב תומושר םישנ 0 , |

 200"מ רתוי ןה שדוחב תויחרכהה תואצוההש העש ,בוהז 150זל 2

 ןיבו ,תוינע תודלוי לש ןלבס תלקהל תובו התשע הרבחה

 .1906-ב הדסונ .תורחאו ,ןירג ,ןמגיז ,רטסרפ :םישנה ויה היתוליעפ

 .בוהז ,תדליימ תקפסא ידיזלע תוכרצנ תודלויב ךמות הזה דסומה



 "קדצה תניל. תרבח

 תמחלמ ינפל הדסונ .תוירלופופהו תוקיתוה הקדצה רב"

 ;קסלאיב קחצי 'ר זאד להקה"שאר ידי-לע הנושארה םלועה

 ןוטלשה .םודארב ידיחיה הרזעה דסומ ,םהה םימיב ,איה התיהו

 יופירב אל ףא ,תידוהיה היסולכואל זא רזע אל טעמכ ילפיצינומה
 ידוהיה םילוחה"תיב תא המצע חוכב הקיזחה הליהקה .םיינע םילוח

 תניל, לע םילטומ ויה ךכ םושמו .דאמ תמצמוצמ התיה ותלועפש

 םילוחל תירמח תיאופר הרזע תשגה :ךרע"יבר םידיקפת ינש "קדצה

 ,חולשל היה ךירצ ינעה הלוחל .ללכב םילוחל תירסומ הרזעו ,םיינע

 ןכו ,אפור -- םירומח םירקמבו ,(רעשטלעפ) "שבוח,  ,לכ"םדוק

 םיינעדאל םילוחל הרזעה .םינוש םיכרצל ףסכ תצקו תופורת קפסל

 תירקיעה הרזעה .םרב .םידחוימ יופיר-ירישכמ תלאשהב האטבתה

 לדבה אלל םילוחל ,םולשת אלל ,"תורמשמ,, רוגישב התיה הבושחהו

 םימיב יכ ,הלוחב ולפיטש החפשמה"ינב לע לקהל תנמ לע ,דמעמ

 היה הז רבדו ,הלוחב לפטת הינמחר תוחאש גוהנ היה םרט םהה

 .םהילע בר סמעמל

 ,תאש רתיב ,הכשמנ הרבחה לש תובישחה"תבר התוליעפ ,םלוא

 םיקוקזה וברשכ ,תונורחאה םינשב דוחיבו .םלועה תמחלמ ירחא םג

 .םתרזעל

 הקסנייוור בוחרב תחוורמ הרידב הרבחה הנכש תונורחאה םינשב

 ךינה ,יקסלאיב קחצי :ונמנ הדסווה םוימ ,היליעפ םעו ,23 'סמ

 .םירחאו יקסבשטס לדנמ ,ןמטכיר לאכימ ,ןמרוק לאומש ,ביורטנייוו

 השמ הריכזמ היה ,תונורחאה היתונשב ,הרבחה לש היחה חורה

 םיאפורה לש "םיטפצר, חנעפל עדי ,האופר ינינעב אצמתה .קבטיל

 .םיפוחד םירקמב דבלב ותרזע הליעוה םעפ אלו ,םתיצמת עובקלו

 "ןבעל רעצלעק רעמַאדאר,ב וז הרבח לע רפוסמש המ הנהו

 : 1927 יאממ

 "קדצה תניל, הרבחה לש ןונקתה רשוא םינורחאה תועובשב ,

 הדוגאכ אל םלוא ,םדוק םג הלעפ תאזה הרבחה םנמא .םודארב

 םיצור "קדצה תניל, ינקסע ."הרזע, דיל ףינסכ אלא תיאמצע

 תא הל קינעהלו ,ריעב תודסומה שארב הרבחה תא דימעהל

 השק הלחתהב .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל הל היהש דמעמה

 היהש יפכ תופורתה ןסחמו תוירוטלובמאה תא ןגראל םנמא היהי

 תרבח
 םיטרפ יפל)

 .הנושארה םלועה תמחלמ רמג ירחא .1918-19 תונשב הדסו

 םידסיימה | ."טני"ג,ה תכימתל תודות ורשפאתנ 4

 ול ר"ד ,ןירג השטיא ,טנאלירב .ל ,ןמסיורטש דוד ,ןמרוק לאומש :ויה

 ןירחאו ,ןמרוק לאומש היה ןושארה שאר בשויה .םירחאו ץיבורדנש ר"'ד

 ,לקנרפ רזייל ,ןמטכיר לאכימ :ונייטצה םיליעפה ןיב .דלדא רמתיא

 ןמשיפ עשטיא ,ואלסל השמ ,גרבנרינ קחצי השמ ,ביורטניו ךינה

 .םירחאו ןמשיפ רזייל ,ןירג השטיא ,םיובלטייט הנח ,ןמרוק השמ

 הניחבמ םילשחנל תירמח הרזע -- ויה םיירקיעה םידיקפתה

 הלענהו השבלה תקפסא ,קסובב יופרל םיינע םילוח תחילש ,תילכלכ

 "זאט, תרבח דוסיל דע .דועו ריעה יינעל ףרוחב הקסה ירמח ןכו

 ילד םילוחל האפרמ תחיתפ ידיזלע ,םילוחב םג "הרזע, הלפיט

 .םיעצמא

 .השקובמ תא גישת טאל טאל יכ ,הוקת האלמ הלהנהה םלוא .זא

 ןגראל ,איה המצעל הדימעה הרבחהש תירקיעה הרטמה,

 אפור קיעזהל אוה רמשמה דיקפת .םילוחה לצא הליל תורמשמ

 תרמשמה הווצמ ןכ .הלילה ךשמב הלוחב לפטלו ךרוצה תעשב

 .תחקרמה"יתב םע דחוימ םכסה יפל ,םניח תופורתה תא גישהל

 תונרותב םילוחה תושרל ודמעי םהש ,םיאפורה םע םג םכסוה

 .תימינפ

 םיכחמו רובצב דה אוצמל בייח הזה יטסינמוהה דיקפתה
 ".הליל תורמשמל םיבדנתמ לש ריהמ םושירל

 תרתוכב הקעזא-תמישר ל"נה ןותעב המסרופ הנש 12 רובעכ
 :"קדצה תניל תא וליצה,

 תויוצעיתהו תובישי ריעב וכרענ תמדוקה ונתמישרל רשקב,

 ותריגס תעינמל ךרד יאוצמל ידכ ,הדעה ידבכנו םינקסע רפסמ םע

 דורתה ןתמ תא וקיספי תחקרמה יתב םא .הזה בושחה דסומה לש

 .הנש 307מ הלעמל הז תמייקה הרבחל הרומח הכמ וז היהת ,תופ

 תלצהל תוינכת המכ עיצהש ,ןעד יכדרמ רמ הליג דחוימ ןינע

 ןעד רמ .תדחוימ המישר יפל הפוחד תיבגמ -- ןהיניבו ,דסומה

 ריעה ידימא יכ תווקל שיו ,תיבגמה ןעמל לועפל ןושאר בדנתה

 ".םינקסעה תאירקל ונעיי

 תחת ,1935 רבמבונמ יןבעל רעצלעק רעמַאדאר,ב המישרבו

 :ראשה ןיב בותכ ,"םודארב תודסומה לש השקה בצמה, תרתוכה

 "קדצה תניל, הרבחה יכ ,םיכסי אלש וניניב דחא ףא ןיא,

 שלשמ רתוי ואצמנ אל ןכ יפ לע ףא .ונריעב בושח דיקפת האלממ

 םילמעה תובכשמ רקיעב הז םגו .םירבחכ ומשרנש שיא תואמ

 םולשתהמ .הזכ דסומב ךרוצה תא םמצע םישיגרמה ,םעה תלדו

 ןה תואצוההו ,שדוחל בוהז םייתאממ רתוי הסנכה ןיא ישדחה

 .תעפשה תפיגמ תעשב ,םינורחאה םיישדחב .םיילפכמ רתוי

 וכו תופורת ,םיאפורל בוהז 1500-מ רתוי "קדצה תניל,, האיצוה

 שי הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ררשש בצמל האוושהב

 םיילאיצוסה תודסומל רובצה סחיב הלודג הגיסנ ,ונרעצל ,ןייצל

 ",םודארב

 "הרזע.,
 (ןמשיפ .ל תאמ
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 -- הלאה םירוטה בתוכ תודסומל ותעשב איצמהש ןובשחו ןידב
 -- ומויק לש ןורחאה םויה דע תונמאנו תוריסמב דסומה תא הווילש

 : םיאבה םיטרפח ורסמנ
 ,םירבח 7007מ רתוי אל הנומ םיבורמ הכ הידיקפתש הרבחה,

 ןוסא שחרתמש הדימב קר םינענ הלאו .ריעה ידימאמ אל םבור

 רופאה ינוג-דחה םלולסמל םירזוח םייחהשכ םלוא ,ללכה ןמ אצוי

 להנתמ ,תושידאה ףא לע םלוא .םינענ םה ןיא ,םייטיא םירוסי אלמהו

 דוחיבו ,קסובב יופרל םיאצויה םילוחה תבוטל הרזע לעפמ הנש הנש

 הלועפ םוי םוי תלהנתמ הזה לעפמה דבלמ .הארבהל םיקוקזה םידליל

 תכשמנ ןכ .םויל האמ -- םילוחלו םידליל םיירהצ תוחורא תקפסאל

 ןיי .הת ,םינמש דבלמ ,חספל תוצמו תותבשל םחלו תולח תקולח

 תיפסכ הכימת םילבקמ שיא 980 .םיקקזנל םינוש םיכרצמ דועו רכוסו



 .תויביטרטסינימדא תואצוה לכ ילב טעמכ הז לכו ,תונוש תורטמל
 .םניח תופורת וקלוח םישנא 1331דלו תיניצידמ הרזעמ ונהנ שיא 7
 .דבלב הנש תיצחמל ח"וד והזו

> 

 האבה העדוהה המסרופ ,1925 ראורבפ ,"גנוטייצ רעמַָאדאר,ב

 : םיקקזנל םניח-תוחורא תקולחל חבטמ תחיתפ לע
 -קזנל םניח תוחורא תקולחל חבטמ חתפנ1 / 2 ןושאר םוימ,

 הנקלוחת העש יפל .11 הגולד בוחרב ,"הרזע,, דיל םחל תיבב םיק

 .דבלב םידליל תוחוראה

 ".דועו ןמניילק לאוי ,תילגרמ רזעלא -- םחל תיב יליעפ ןיב
> 

 ךומתל האירק המסרופ ,1939 ילוי ,"ןבעל רעצלעק רעמַָאדאר,ב
 : םיינע םילוח תארבהל קסובב "הרזע, לעפמב

 תא ריבעהל םיישקה לכ ףא לע ,הטילחה הרבחה תלהנא,
 לכ .תורחא םירע תמגוד הארבהל םיקקזנה םילוחל הרזעה לעפמ

 תחוראו אפור ,תויטבמא לבקי קסובב הארבהל קוקזה הלוח

 רקוב תוחורא ,העיסנה תואצוה הנייהת הז תמועל .םניח םיירהצ

 םיאפור תדעו ידיזלע ורכויש הלא .אירבמה ןובשח לע ברעו

 .םוי םירשע דעב בוהז 95 לש םולשת וסינכי ,הארבהל םיאכזכ

 ,תויחרכה תואצוהה יוסיכ םשל שורדה םומינימה אוח הזה םוכסה

 חפקל לולע רבדה יכ ,תוחנה תטיחס םשל הרבחה תא לצנל ןיאו

 ארוק דעוה ,תמאב ךכל םיקוקזה םיאירבמה רפסמ תא ליבגהלו

 לודג רפסמל רשפאל ידכ .הבידנ דיב לעפמב ךומתל היסולכואל

 .ונממ תונהיל םיקקזנ לש

 .לריכזמ -- ןירג קחצי ,ר"וי -- ואלסל השמ :םימותח

 "זאט. תרבח

 תידוהיה היסולכואה תואירב לע רומשל הרטמב 19247ב הדסו
 .דליה תואירב לע דוחיבו

 -תברו תפעוסמ תוליעפ הרבחה החתיפ השראוב זכרמה עויסב

 חופיטב ,תירובצה הנייגיהה ךרע תרבסהב הקסע רתיה ןיב .תובישח

 .דועו רפסה-יתבב הירוטלובמא ,בלח תפיט ,רפסה"יתב ידי-לע תוניג

 ,ץיקה תנועב ,םישלח םידלי תחילש -- רתויב תובושחה היתולועפמ
 .הנידמה יבחרב םינוש הארבה יתבל ,הנשב הנש ידמ

 ר"ד ,גנוצ ר"ד ,קורמופ רייד ,סקשר ריד :ויה הרבחה ידסיימ ןיב
 רטט ר"ד םיינישה-אפור ,'ץוקר הינה םיינישה"תאפור ,רילומ הרווסק

 .םירחאו ,ןייטשנירג ,יקסבשטס .מ

 ר"ד ,רליטש ד"וע :ונמנ תונורחאה םינשב הרבחה יליעפ םע
 .םירחאו ,ןמטכיר לאכימ ,רשנא םיינישה"אפור ,יול 'גניא ,םרוורלק

 הגולד בוחרב תחוורמ הרידב הרבחה הנכש תונורחאה םינשב
 לש ונב) םיובננט יכדרמ היה םינש ךשמב הריכזמ .4 (הטוגוארט)
 .(לארשיב בשויה םיובננט ףסוי 'ר
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 רעמַאדאר,ב םיארוק ונא ,הדסווהב הרבחה תולועפו תוינכת לע
 :1925 רבמטפסמ "ןבעל רעצלעק

 "-תיראטינס הדובעב הרבחה הזכרתג תפלוחה הנשה ךשמב,

 תחת הרבחה הלביק תאז הרטמל .רפסה יתב ידלי ןיב תיניגיה

 תובכשהמ םידימלת 300-כ םיאצמנ ובש הרות דומלתה תא התוסח

 ךשמב ,רורב .תיטסיגיגיהו אפור ליעפ הרות דומלתב .ריעב תוינעה

 דומלתב יניגיהה בצמה תא ודוסימ תונשל רשפא יא תחא הנש

 לודגה יונישה תא ןיעב האור םש וישכע רקבמש ימ םלוא .הרות

 וקדבנ ,ןינבב קדב השענ .תמדוקה הפוקתל האוושהב ,בצמב לחש

 .דחוימ יופרל וא ץיק"תונטיקלוחלשנ םידלי רפסמו ,םידליה לכ
 םג התוסח תחת הרבחה הלביק ,הרותה דומלת ידימלת דבלמ

 הנתינ .םידימלת ףלא םינומה םירדחהו םייממעה רפסהייתב תא
 םיאשונב םירצק םיטרסו תוירלופופ תואצרה ומיוקו תיניצידמ הרזע
 םשל ,השראול וחלשנ םידלי 40-כ .תירובצ הניגיהו םייאופר

 .סוואפ תלחממ יופר
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 -ליל ,הקטברגב ץיקדתנטיק הרבחה הדסיי הנושארה םעפה וז

 הרות דומלתה ידימלת םוקמ ואצמ הנטיקב .םיינעו םישלח םיד

 .םייח תחמש יאלמו םיאירב ורזחש

 ,היריעה וא הליהקהמ תוידיסבוס םוש תלבקמ הרבחה ןיא

 חתפית בורקב .םירבח ימולשתו הרבחה זכרמ תכימתל ץוחמ

 דוע וחלשנ .תורה םישנו תוקוניתל ץועיי םע בלח תפיטל הנחת

 הלועפ חתפל םידמוע הז דבלמ .ץיק תנטיקל םידימלת 0

 םירהל ונא םיווקמ תאז הרוצבו .ינפוגה ךוניחה הדשב הבחרנ

 ריעצה רודהו ללכב תידוהיה היסולכואה לש התואירב בצמ תא

 | ".טרפב

* 

 דואמ השק איה םיקדיח ידיזלע תומרגנה תולחמב המחלמה,

 לע תורמוש ןניאש ,ינועה ירברפב םישנה לש ןתוגהנתה ללגב

 ששחמ םירוגס תונולחה תא תוקיזחמהו ןויקנ לש תילמינימ הדימ

 תלעותה המ ןכש ,תיאופר הרזע טישוהל קיפסמ אל .םיצרפ חור

 ,ןכ לע .שי ןויקנהו הניגיהה לע תורמוש םישנה ןיא םא הב

 םישנה תא ענכשל ידכ הפיקמ הרבסה תלועפ להנל ףוחד ךרוצ

 ןכלו .ןמצע ןהב היולת םהידלי לש תואירבה המכ דע ,םעה תלדמ

 השדחה הנחתב תלהנתמה תיטקליפורפה הלועפל לודג ךרע שי

 תרזעבו הקסבולומירק ר"ד תרמ לש התכרדהב ,תוינע תוהמאל

 ,עובשב םימעפ המכ תולבקתמ ןהיתוקונית םע תוהמאה .תלפטמ

 ,תורידה בצמ לע דימתמ חוקיפ להנתמו ןהיתובתכ תא םימשור

 רוא יאלמו םיחוורמ .םילודג םירדח ינש שי הנחתל .'וכו ןנויקנ

 תאצמנ םאה .םינוש םייאופר םירישכמו תויטבמא שי .שמשו

 שי .איה התפשב הכרדהה לכ תא תלבקמו תיתיב הביבסב ןאכ

 תואירבה לע הרימשל הנושאר הגרדממ תובישח וז הנחתל ןכ לע

 דלפנבואט ר"דו ,הקסבולומירק ר"ד תרמ ,םרוורלק ר"ד : םימזוילו

 ".חוכ רשייו הדותה

 -- קוניתהו םאה ןעמל / ןאמטוג .ה ר"ד)

 (.1959 לירפא ,"ןבעל רעצלעק רעמָאדאר,



 תורחא הקדצ תורבח
 יהלודג הקדצ. הרבח

 הקדצ, תרבח דוסיי לע םיארוק ונא 1913 תנשמ "הריפצה,ב
 :ךלפה רש ןוישרב "הלודג

 -- חקפמ דעוו םהינגס ,דעוה ירבח ורחבנ תיללכה הפסאב,

 םישנא יכ ,וניוק .םיללובתמ םירואנ םבור ,שיא דחאו םישלש

 הדובעה לא ושגי הלאה םיתעה קוצבו םהינפל רשא ועדי הלא

 םיברה םילפונב ךומתלו םיאכדנל רוזעל ולכוי ןעמל ץרמב

 ".דואמ

 "תויחא תרזע,

 : םיארוק ונא ,1907 סראמ "אטילערזיא,'ב
 םש הדסייש ,רתסא הרובד ,הנליומ תינבדנה השאה תמגוד,

 דוגאה .םודארב םג תאזכ הדוגא המק ,"תויחא תרזע , םשב הדוגא

 תשיכר םשל תואוולהב תוינע תולכורל רוזעל הרטמל הל המש הד

 רקיעב ומרתנש .לבור 1000 אוה הדוגאה לש ידוסיה ןוהה .תורוחס

 םולשתהו ,269 :אוה תורבחה רפסמ .רלדא לאומש ןבדנה ידיילע

 ןואיל :םיליעפ הדוגאה תלהנהב .לבור 50 דע 1.20 מ אוה יתנשה

 היצילפ ,רלדא לאומש ,ריכזמ -- טנמאיד בקעי ,ר"וי -- ןמרקב

 הנילורק :בחרומה דעוב .ןמסיז הרשו עבלאס ליטאמ ,םולבלג

 ,רמאק הירמ ,ןייטשלקניפ תרמ ,ןייפדלוג הגייפ ,ר"וי -- רלדא

 הליטש ה'זור ,ןמזיורטש .ח ,גרבנחר .מ ,טילבטקשומ הירמ

 ."ןוסרמטו רקרטש ,רמאק :תרוקבה תדעוב .ןמזייפש ה'זורו

 :טילבטקשומ .פ בתוכ 1907 טסוגואב

 םשב תחא .םיכרצנ תרזעל תודוגא יתש וישכע שי םודארל,

 -- הינשהו .השראוב הרבחה התוא תמגוד יפל הדסונש "רזעיחא,

 ,הפי תחתפתמ הגושארה הדוגאהש העש .םיינע תרזעל הרבח

 שממ לש רבד תושעל ילבמ ןונקתב הינשה הרבחה ידסיימ םיקבד

 הליעפ הדוגאב תורבחה יתש גוזימב ךרוצ שי ,ןכא .המודיקל

 ".תונתרקב גוהנל אלו ,תחא

 יהףלכ תסנכה,

 תוינע תורוחבל עייסל הרטמב םירשעה תונש תיצחמב הדסונ
 םידגב תיינק ,הנותחה תנכהב האטבתה הרזעה .אשניהל תודמועה
 .העונצ הריד תשיכרב תופתתשה ןכו ,ריעצה גוזל םישדח

 .םיעודי רוביצ ינקסע ויה הרבחה יליעפ ןיב

 ימיחרוא תסנכה,

 ולביק םהב .5 לעָאוו בוחרב םידחוימ םירדח ודמע הרבחה תושרל

 ,גג-ירסוחמ ריעה יינע ,םידחא םימי ףא וררוגתה וא ,םגיח הליל תניל
 .םיעצמא ירסוחמ םיבשו םירבוע דוחיבו

 םיריסאל הגאד

 ,םיריסאה ןעמל ימשר יתלב טנורטפ היה םייק תובר םינש

 .םיעודי רוביצ ינקסע ודמע ושארבו

 תונוט תודוגא

 ןלהלו ,תואבה תודוגאה םודארב ולעפ םלועה תומחלמ יתש ןיב

 :ןהיליעפ תומישר

 תידדה הרזעל הפוקה

 תלעותל הגרדהב תחתפתנ 10 הדלוטיו בוחרב ל"נה הפוקה.

 תואוולה הנתנ הנורחאה הנשה ךשמב .ריעב תוינעה תובכשה

 תואצותה תא .םיבוהז םיפלא תרשע ךסב שיא 431-ל תיבר ילב

 לש הצורחהו הרוסמה םתדובעל סחייל שי הלועפה לש תובוטה

 םישועה ,יקסנוטיו ר"דו גרבנטןר בייל חשמ ,ץישפיל ,יקצשוב ,י

 ךכ ידיזלע רשפאלו הפוקה ןוה תא לידגהל ידכ םיצמאמה לכ

 שוכרל הלהנהה הטילחה וז הרטמל .רתויב לודג תואוולה רפסמ

 יאצוי .םיעובק םיישדח םימולשת ומלשיש םירבח תואמ המכ

 הל וטישוהו הפוקה תולועפב ותעשב וניגעתה הקירמאב םודאר

 שיו הרזעה המ םושמ הקספנ ןורחאה ןמזב םלוא .הבידג הרזע

 ".םמצע םודאר ידוהי ןיב הלועפה תרבגהב ,ןכ לע ,ךרוצ

 (1939 ילוי ,"ןבעל רעצלעק רעמַאדאר,,)

 ףלודא :םירבח -- (ר"וי) ןמרקב רטויפ -- הישעתו רחסמל הדוגא

 טנומגיזו ןגנוק .ר  ,ץיטשגינפ ןתנ ,סמארב .ש ,רלדא ןתנ ,ןוסרמט

 .רנדולוק

 יקסני'צוק ףזוי -- (ר'וי) ןמרקב ןבואר -- ידדח טידרקל הרבחה

 ,רגיצנד לידנמ ,םולבדלוג שרה ,גרבדלוג השמ ,ןמרקב ןואיל .(ר"'וי ןגס)

 :לעופב הלהנהה ירבח .רטסרפ יכדרמו יקסנימ השמ ,הבירפ בלסינורב

 "יזחק ןאירמ ,טארדלוג רטויפ ,(ר"וי ןגס) סמארב .ש ,(ר"וי) רשנא ףלוו

 .דלוגנורק בלסיגטס :תונובשח להנמכו ףיילק לאינד .יקסנימ

 ןואיל -- (ר"וי) יקסבורבי דנומייר -- ]וכסחו האולהל הדוגאה

 .גרבדלוג םהרבא ,לבג ףסוי ;םולבלג סוקרמ ,רלדא ןתנ ,(ר"וי ןגס) ןמרקב

 ףיילק לאינד :הלהנהה ירבח .גרבצלז ביילו ץיבקנלפ .טילבטקשומ יטלפ

 ץנרפ :תרוקבה תדעובו ,סוקנק ןמרה ,(ר"וי ןגס) יקציבוס יסכלא ,(ר"'וי)

 .דלוגנורק .סו רמאק לאיחי ,לטרג

 .א ,רלדא הנילורק ,הגאוו הביר -- תוינע תודלוי תרזעל הדוגאה
 .גרבצרה

 - "רזע-יחא" םינמואו םידיקפ ,םינונח תרזעל הדוגאה

 ןמדירפ לידנמ ,רנירבוק קיוודול ,םיובננט לארשי ,רפייא בקעי :םידסיימה

 .יקסני"'צברטס בקעיו

 ןמרקב ןואיל -- הכאלמ ילעבו םינונחל םידפח תולימגל הפוק

 בקעי ,ןמסיז הרש ,הבלאס השמ ,םולבלג היצילפ ,רלדא לאומש .ר"וי --

 .(ריכזמ) טנמאיד

 תרזע, -- םידיקפו הכאלמ ילעב ,םינוונח תרזעל הדונא

 .ל ,רפייא .י  ,(ר"וי ןגס) ןמרקב ןואיל ,(ר"וי) ןמרקב קחצי -- "םיחא

 םי/לש ,םיובנריב עשוהי ,ואדנאל לאקזחי ,רנירבוק .ל ,טנאלירב

 .ןמדירפ גילזו ןמזייא .מ ,טנמאיד

 ,(ר"וי ןגס) רלדא ןתנ ,(ר"וי) ןמרקב ןואיל -- "רימזה" תדוגא

 לקנרפ לאיחי ,(רבזג) טילבטקשומ יטלפ ,(קשמה להנמ) טנאלירב קיוודול

 .רמק .יו ןמדירפ בקעי ,קינבשוק .י ,טאווח לשרה ,ןמולב השמ ,(ריכזמ)

 .ס ,(ר"וי) ןוסומט ףלודא -- רחסמה יתב ידיקפ לש הדוגא

 "לטימ הילוי ,רנירבוק קיוודול ,קינבשוק לדוי ,סופייווצ סחנפ ,דלוגנורק

 .טנאלירב קיוודולו םיובנריב עשוהי ,רקראטש ןתנ .טמש

 הנילורק -- םודאר ידוהי ןיב תוברתו הלכשה תצפהל הדונא

 הירמ ,רנדולוק הננא ,גרבצרה הנינוטנא ,רלדיפ הירמ (ר"וי) רלזא

 -שומ ,יטלפ ,רנדולוק טנומגיז ,ןמרקב ןואיל ,סוקנק הננא ,טילבטקשומ

 .ןוסרמט ףלודאו סקשאר קירגה ,יקפנימ .מ ,טילבטק
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 רסחו הקרצ ינ;סע

 רלדא רמתיא

 .העודי םידימא תחפשמ .רלדא םירמו שיבא לש ינשה םנ
 ילודגמ היהו השראוב ררוגתה הנושארה םלועה תמחלמ ב
 ינינעב הרועמ היה תאז םע .הקסנקסי'צנרפ בוחרב תורוע ירחוס
 םינקזל לודגה הסחמה תיב לש ךוותה ידומעמו וידסימ לע הנמנ ,רובצ

 הארבה-יתב לוהינו דוסייב םיליעפהמו .השראוב הקסב'צרוג בוחרב

 .קני'צוכי'צ אפרמה םוקמב םיינע םידוהי םילוחל

 וילע התמ הזל ףסונו ,ילכלכה ובצמ רערעתנשכ ,המחלמה ירחא
 בורק ,רלדא השמ תיער תב לצא ררוגתהו םודארל רזח ,ותשא

 היהש ,33 וגיקסמור'ז 'חרב קבט יכרצ תריכמל תונח לעב ,החפשמ

 הישעתל תיזוחמה הכשלה רבחו ,ןמגיז ירחא םירחוסה תדוגא ר"וי
 .ץיבונסוסב רחסמלו

 .ירובצ דיקפת םוש ומצע לע לביק אל תמייוסמ הפוקת ךשמב

 .הפוקז המוקב ,תחנב בוחרב ךלהמ וא ונתח תונחב בשוי היה
 הקדצה תרבח תא רומח רבשמ דקפשכ ,םירשעה תונש ףוסב קר

 -סעמ המכ תורצפהל הנענ ,תוטטומתה ףס לע טעמכ הדמעש ,"הרזע,
 תאזה הדובעל ולוכ רסמתה זאמ .הלוהינ תא ומצע לע לביקו הינק

 הרזע ןתמ :ןוגכ ,תופנע הרזע תולועפ הרבחה החתיפ ול תודותו
 ,םישק ףרוח ימיב םח לכוא תשגהב ,ףרוחב הקסה"ירמחב םיכרצנל

 םיינע םילוח תחילשב ןכו םיגחל תלוכי ירסחל ןוזמ יכרצמ תקולחב

 .קסוב אפרמה"םוקמל

 רדס בהא ,םיפסכ ףוסיאב םילבוקמה םירדסב םייוניש סינכה
 ןעמל הרבחל םיעצמא וקפסיש תלוכי ילעבל הנפ .הדובעב תונדפקו
 אל ךרוצה תעבו ,םיינעו םיאכלחל השורדה הרזעה טישוהל לכות
 םימעפל ,רקיב אלא ,םירישעה תמרתהל ומתריי םינקסעהש דע הכיח

 ,הנוגה המורת לבקל הוויק םלצא ,םישנאה םתוא לצא ,תודיחיב ףא
 הרוצב ןתנית םיכרצנל הרזעהש גאד .םימרותה דצמ בר ןומיאל הכזו
 .תדבוכמ

 ןאכ םגו ,םינקז-בשומו םימותיה-תיב שארב דמע תובר םינש

 תעב .םינקזלו םימותיל ןורטפכו ,דסומל לובג אלל ותוריסמב ןייטצה
 ויצמאמל תודות .הפי הניג התשענו לזרב רדג דסומה ףקוה ותנוהכ
 הרטמב קסובב שרגמ ,"הרזע,, תרבחל ןמרקוצ םשב דימא ידוהי םרת
 .םיינע םילוחל םוירוטנס וב םיקהל

 ריצה תובכש לכ דצמ הכרעהו דבוכמ דמעמל הכז רלדא רמתיא
 קדצל שיגר ,טלבתהל ףאש אל ,הנומאב רוביצ יכרצב קסע .רוב

 .גזמ בוטו תוירבל חונ .ותלכי בטימכ תלוזה ידיב עייסל ןוכנו ,רשויו

 ,ררוגתה הלצא ,ותב וילע התמ הינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 ותב לצא רוגל רובעלו םודאר תא בוזעל ,שולחו ןקז ,ץלאנ אוהו
 .הינמרג לובג לע ןיפיר הרייעב הינשה

 םוקמ קיתעהל ץלאנש לע ורעצ עיבה םודארב וידידיל ויבתכמב

 .ובלל הבורקה תירובצה ותוליעפ תא קיספהלו וירוגמ
 .האושב הפסינ =

 .רלדא תחפשמ לע ןמשיפ .ל לש הסמ ךותמ

 רעילומ (הרובד) הרווסק ר"ד

 תנשב בהזמ תונייטצה-תואב היסנמיגה המייס .1881 תנשב הדלו
 םלועה תמחלמ דע .ץייוושב האפורכ הרתכוה 1903 תנשבו ,7

 המכב האפורכ םגו ,םודארב ידוהיה םילוחה-תיבב הדבע הנושארה

 -ייגתנ המחלמה ןמזב .(םילוח תופוק ןיידע ויה אל) ריעב תשורח"יתב
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 הרזח 1918 תנשב .היסור יבחרב םייאבצ םילוח"יתב ןוגראל הס
 .תוקבדמ תולחמל םילוחה-תיב תלהנמ דיקפתל הלבקתנו םודארל

 -וימ תוריסמב .םיינע זא ויה םבורש םילוחב רוסמ לופיטב הנייטצה

 רמג םע היסורמ םודארל ועיגהש םיצולחהמ םילוחב הלפיט תדח
 שונא הלוח היהש רכאלב בקעי ץולחב הרקמה רוכז) .המחלמה
 .תוומה ףס לע התיהש טעמכו סופיטב המצעב הקבדנ םעפ .(אירבהו

 ללגב) הרטופ ,זוחמה ןוטלשל היריעה ידימ םילוחה תיב תרבעה םע

 ריצה התדובע .תיללכה םילוחה תפוקב דובעל הליחתה זאו ,(התודהי

 ריעב םיבוזע םידלי הפסאב ,םימותיה תיב ןוגריאב הליחתה תירוב

 בשומ םע דחי םימותיה-תיב תא .לודג זא היה םרפסמש ,הביבסבו

 דעו .דעוה שארב ןמזה לכ הדמעב ,תפומלו הבהאב הלהינ םינקזה

 םישנא ,ריעה ינקסע יבוטמ דסומה ביבס הזכיר םודאר תא הבזע םוי
 םאכ התיה המצעבו הסנכה תורוקמל הגאד ,תונינעתה הררוע ,םישנו

 תלהנהל םידוהיה םיצעויה גוח םעטמ הרחבנ 1923 תנשב .םידליל

 .םינש שולש ךשמב תוריסמבו הנומאב האלימ הז דיקפת םגו ,היריעה

 אל .הקירמאל התוחאל הרגיהו םודאר תא הבזע 1935 תנשב

 .בלדתלחמב םואתפ התמ 1937 ראוניבו ,רדתסהל הקיפסה

 .םודארב תונידעהו תוטלובה תויומדהמ תחא

 ןמרוק לאומש
 יגארטה ותומ םוי דעו וירוענמ ,ןמרוק לאומש לש וייח ימי ייר

 תולועפ לש תחא תלשלש ויה ,הנש 50 לש ליגב 1932 תנשב

 .םיקקזנל דעסו הרזע לש תוקסופ יתלב

 -- ילוא ,ותלועפ יכרדב יאמצע .ונימב דחוימ סופיט היה אוה

 .תורפסב ראותש יפכ ,םימדוקח תורודהמ ידוהי ןלדתש לש לוגלג

 .הנומאב רוביצ יכרצב קסועה :ונלש תירוטסיהה

 הליהקב סנרפו היריעה תצעומ רבח רחבנו הכז תונורחאה ויתונשב

 ףתתשה אל םלועמ ,ןייטצה םימואנב אל ,םרב .םודארב תידוהיה

 .םייטילופ םיככתב קלח לטנ אלו ,םייבמופ םיחוכיוב

 ,םהיכרצו םעה ינומהל םיעגונה םינינעל םינוידה ועיגהשמ ,םלואו

 אל התיה ולאה תואירקב תובשחתההו ,םייניב"תואירקב ץרפתמ היה

 תא ועדי לכה יפל .םינושה םימאונה לש םהימואנב רשאמ התוחפ

 לכב ,דימת ןכומ ותויה :תלוזה ןעמל ולש הברקהה"תונוכנ תאו שיאה

 .םודארב םידוהיה ינומה ןעמל תושעלו לועפל ,העש לכבו תע

 םהיתולבסל תוירחאב אשוגה ,םינומהה לש םחילש ומצע האר אוה

 .םקחד תעב םדעסל ,םרזעל ,םמע ביטיהל וילעו

 -יידנאט) טייחה שרה השמל ןב ,הכאלמ-ילעב דמעממ היה ואצומ

 אצי הרצה םיחחפה תטמיסמ ;םיריבגה םירחוסה דמעמל הלעש -- (רט
 ןילעש הרוטקפונמל רחסמ תיב חתפ וב ,חוורמה וגיקסלבול בוחרל
 | .דובכב סנרפתה

 ותאצ ידי לע ,תיתדה תרוסמה תא בזע אל ןמרוק לאומש ,םרב

 .שטנ אל -- םעה ינומה -- ואצומ תא םגו ,ירמח בחרמל

 קית ,סאג"-לושב רשא לודגה שרדמה"תיבל ךלוה והואר רקוב לכ

 ינפל ,ןירבדל ,יכ ,היה הליפתל םירחאמהמ .וידיב ןיליפתו תילטה

 חקספק₪



 -רוב. ןעמל והשמ תושעלו גואדל ךירצ ,הליפתה -- "ארובה תדובע.
 .םילבוסה םישנאה -- "ויא

 -- וירוחיא ללגב וילע ומערתה אלש דבלב וז אל -- םיללפתמה
 ינפל הכז רבכ לאומש 'ר -- :םירמוא ויה ךכו וב ואניקש אלא
 וב ,ךושחו בוחט ףתרמל דרי ,ומצע חירטה :תווצמ יתשב הליפתה
 גג תיילעל הלעו ספיט םשמ .הרזע הל שיגהו הלוח הנקז תבכוש
 .בוזעו דומלג ןקזל "רתסב ןתמ.,, תתל

 לאומש 'ר היה ,ותונחב םיקסעה לש םמוציעב ,םויה עצמאב םג
 ובל לע רבדל ינולפ ריבגל שגינ ,ורחסמ תיבמ ומצע תא רקוע
 ידסח תולימג, ול תתל שיו תוטטומתה ול היופצש "דרויל,, רוזעיש
 ררחשיש ,השקונ ןיצק לדשל עבורב הרטשמה תנחתל "ץפוק,, ,הנוגה
 .תולכורה הרוסא וב םוקמב רחסש לכור

 -תורמאב ןמרוק לאומש שמתשה אל םהב אצויכו הלא םירקמב

 תוכרהו תומחה ויגיע טבמב .בלהמ תואצויה תוטושפ םילמב אלא ,ףנכ

 ןיצקה לש ותושקונ תא ךכיר .םיריבגה לש ןבאה"תובל תא חליפ
 .וצפח תא גישהל חילצהו ינלופה

 .וילגר לע דמוע אוה בושו .רתסב "דסח תולימג,, לביק "דרויה,
 ..אלכה תיבמ ררחוש לכורהו

 לע אב רבדה ,םנמאו .והוצירעהו והובביח םעה ינומהש ,אלפייה

 -עהמ -- םינומה ינומה .יגארטה ותומ לש רהמנהו רמה םויב ויוטיב

 םיינעל דעו םיקקזנל דסח תולימגו תומורת חקול היה םהמש םיריש

 ףטו םישנ ,םישנא .םיישפוחכ םייתד ,ומדו ובלח בטימ תא ןתנ םהל

 .םימלוע תחונמל ונורא תא וויל לכה --

 םישנה ,םרב ,רוביצה יגוח לכ חוכ-יאב ידיד-לע ורמאנ םידפסה
 ,רקיה םדאהמ "הליחמ תשקב., תעבו .ןהלשמ חסונב ול ודפס תונקזה

 םיוולמה רתי תשגרה .ןדעדןגב םוקמ ול חטבומש ,תואדוב ול וחיטבה
 .ךכל אוה יואר ,ןכא :התיה

 ן-פ ל

 ןמטכיר לאכימ
 ,(לסעג חוקמ) "הווקמה תטמיס, היוניכב ,הנליטאז הרצה הטמיס

 השמיש ,"סאגדלוש,הו הקנאימודאר רהנה תלעת ןיב הנכשש ה
 וררוגתה היתבב .ינעה דמעמה לש בושח קלחל ןעשמו הסחמ םוקמ

 םינויבא םתסו ,םימלשומ"יתלב םינמוא ,קוש"ינרגת ,םינולגע ,םילבס

 ינבו םשוכר םע דחי .םילודג 'םידדוב םירדחב םנכשמ ומשש ,םינוגה
 .םתחפשמ

 ותיב הביבסה-יתבל לעמ ססונתה ,תידוהי תולד לש וז הטמיסב
 .תומודא םינבל יונב ,ןמטכיר ףלוו ריאמ 'ר לש המוקה לעב חוורמה
 םילודגה ויתונולחב וצנצנ ברעה תועשב .הכורא לזרב"תרטזוזג םע

 תורימז וב ועמשנ םיגחו תותבש ימיבו תבש תולילבו ,קרבה"תורונמ
 ריאמ 'ר לש םהיתורימז םעונ הז היה -- ןאכמ קחרה וטשפ ןהילילצש
 .וינב תששו ,האנה הליפתה לעב ,ןמטכיר ףלוו

 ןקסעהו םעה-שיא לדגו חמצ וז הביבסבו ותשירע הדמע הז תיבב
 .("עלעכעמ,  הביח ןושלב והוארק) ןמטכיר לאכימ

 -עמהמ םירוה תיבב ,וירבחמ םיבר לצאכ ,וילע ורבע וירוענ תונש

 היהש\ דע .םייטרפ םירומו םיבוט םידמלמ לצא דמל  ,ינוניבה דמ

 וב המעפ הז תמועל .תולודגב תכלל הפיאש ילב לבא ,"הכלהכ רוחב,

 םיקוקזה לש םלבס לע לקהל ידכ ,דסחו הקדצ ישעמב קוסעל הפיאשה

 .הרזעל
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 יסייוג,) הלועמ הליפת לעב ,"הפי ידוהי,, היה ,ףלוו ריאמ 'ר ויבא
 ותודרטצה תמחמ ,לודגה תסנכה תיבב "הליענ., תליפת ללפתהל םעפ
 ארבח,ה יאבגו ידבכנמ .(הפִי ןושרג ישארה ןזחה לש תימואתפה
 -בר הליהקה שארו ןקסעה ,יקסלאיב קחצי זא דמע השארבש ."אשידק
 וקסעהו להקה שאר לש ותיבו .םהיניב ומקרנ תודידי יסחי .העפשהה
 .ריעצה לאכימ לע ומתוח תא עבט

 םש ,"םילוח רוקיב,ו "קדצה תניל, תא יקסלאיב קחצי דסיישכ
 לאכימ ,ןכאו .םהב תונקסעל וכשמו ריעצה לאכימ לע וניע אוה
 לבסה תא םוי"םוי הארש ,אוה .ול םיאתמו בחרנ הלועפ הדש ןאכ אצמ
 ילועפל הבוח שיגרה ,"סאג-לושה,ו "לסעג הווקמ,ה יבשות לש ינועהו
 הפוחד הרזעל םיקוקז םהש העשב וא הלחמ תעשב דוחיבו .םתבוטל
 רוקיב,,ו "קדצה תניל, תדובעב ,שפנו בלב ,ומצע עיקשה לאכימ .תרחא
 .הלאה תודסומה לש יחה קרועל היהו "םילוח

 ירחאש םימיב ,התיה "קדצה תניל, לש תובושחה תולועפה תחא
 ,םולשת אלל ,"תורמשמ , תחילש תלועפ ,הנושארה םלועה תמחלמ
 .הלוחב לפטת תוחאש לבוקמ זא היה אל .דמעמ לדבה אלל הלוחל
 .החפשמה"ינב לע בר סמעמל היה הלוחב לופיטהו .שונא הלוחב וליפא

 לכו ידוהיה רובצה תובכש לכמ םישנא קלח וחקל "תורמשמ,ב
 הרזע תשגה תולועפל םאו .תידדה הרזע תווצמ םויק ךכב האר דחא
 ושרדנ "תורמשמ,  רודיסל ירה ,םיירמח םיעצמא ויה םישורד תיאופר

 תא ןמטכיר לאכימ חיכוה וז הבושח הלועפב .ןכאו .ןוגרא תונורשכ
 .תונר םינש ךשמב ברה ינוגראה ורשוכ

 םייתורבחה םיעוראב היחה חורהו ןגראמה חוכה םג היה אוה
 תניל, תרבחש תויממעה תוגיגחה -- םהה םימיב רתויב םיירלופופה

 -נכהש ,הנ'צלמ בוחר תביבסב (ןטרָאג ןטלא) ןשיה ןגב הכרע "קדצה

 ,םירגובמו םידלי ,ןווגמו בר להק .הרבחה יכרצל תושדקומ ויה ןהיתוס
 תרומזת ילילצמ תונהיל ידכ ריעה תוצק לכמ הלא תוגיגחל ואב
 .םינוש םיקחשמ ,םיניילול :ןוגכ ,הרישע תיתונמא תינכתו םיאבכה
 .הריש תועפוהו תולרגה

 םידיקפת ,.היעגפמ האצותכ ,ומק הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב

 ,תוירזכאב ולשונש םידוהי םיטילפל הפוחד הרזע -- רקיעבו .םישדח

 -יעב ריעל ועיגהו םודאר תביבסבש םהיתבמ ,יראצה ןוטלשה ידי"לע
 .לכ רסוחבו םור

 רצ םחל תקפסאב לחה ,בחרנ הדמ"הנקבו הפוחד התיה הרזעה

 הליפת"יתבב םכור ורדוס םישרוגמה .גגדתרוק ןתמב הלכו ,קרמ תצקו
 -והיה ריעה יבשות לצא טלקמ אצמ םהמ קלחו ,לודגה שרדמה"תיבבו

 וז הלודג הלועפל םדי ונתנ םיגוחה לכמ םישנו םישנא תורשע .םיד

 תלעות איבהו ,הסונמו ןמאנ ךרדדהרומ םהל שמיש ןמטכיר לאכימו
 .הבורמ

 םוקמ לכב לבקתנ ,לגועמ ןקז רוטעו יתרוסמה ושובלב שובל

 תלועפל וצלחנש ,תוללובתמה םישנה יגוחב תוברל ,תופי םינפ רבסב

 ,שארב טאטשלטימ תרמ םע ,תאזכ םישנ תצובק רשאכו .הקדצו הרזע
 תורוחבל הצחמל"הימינפה תא הגולד בוחרב "הרזע, ןינבב הדסי

 לאכימש ךכב שודיח םושמ היה אל ,"םידלי ךוניח, םשב תוידוהי

 יתדה ךוניחה לע םג חיגשהש גוחב ידיחיה רבגה היה ןמטכיר

 .הימינפב

 םימותיה יוביר תמחמ רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 ךפה .סופיטה תופיגמ יללח ירחאו ,תותיזחב םילפונה ירחא וראשנש
 השוע בוש -- "םימותי תיב,ל ןמרקב לש ודוסימ "םינקזה בשומ,
 לע הנמנו ,םיללמואה םימותיה ןעמל תואיל אלל ןמטכיר לאכימ
 .האושב יגארטה ולוסיחל דע דסומה יליעפ

 ןיאל םילודג ויה הידיקפת ."הרזע, תרבח הדסונ 1917 תנשב



 ץרמו המזי ןמטכיר לאכימ הליג ןאכ םג .םויל םוימ ופעתסהו רועיש

 .המויק תונש לכ ךשמב הרבחה יליעפמ היהו

 לניעב .ידוהיה םילוחה-תיבל ,ןורחאה ומוי דע ,שדוק וייח ויה ןכ
 אצמתה יכ ,"םהלשמ, שיא בשחנ םיאפורהו םילוחה"תיב ידבוע
 דומלל ליכשה תאז) םיאפורה לש "םיטפצר,, אורקל עדי ,האופר ינינעב
 תודסומה לכ םע עגמב דמעו ,("קדצה תניל,ב ותוליעפ ידכ ךות
 ?םירדס, ךרוע היה םילוחה"תיבב .םילוחלו םיינעל הרזע ושיגהש

 לאומש עדונה ירוביצה ןקסעה ורבח םע דחיו ,םילוחל חספ לש

 -ירסוחמ םילוחה ןיב ןתקולח םשל "תוליבח, ףסאמ היה ,ןמרוק
 תולועפב בר קלח חקל ןכ .םתארבה רחאל םג םרוסחמל גאדו ,םיעצמא
 .םידוהי םילייחו םיריסאל הרזע תולועפו ,"אחספד אחמק,

 -גונה ,ותפוקת תונותעב העידי וא םולצת לכש ,אופיא ,אלפ ןיא

 -פו ןמטכיר לאכימב םירושק ,םודארב דסחו הקדצ תולועפל םיע
 .ויתולוע

 תיב"ןב היה .םיבר תונורשכב םג ןנוחמ היה ןמטכיר לאכימ
 ןכ .בתכב םירבד עיבהלו הכלהכ תינלופ עדי ,"תונטקה תויתוא,ב

 היה הלועמ הליפת-לעבכו ,תונזחב ויתועידיבו ברעה ולוקב עדונ
 םימיב דוחיבו ,סרפ לבקל תנמ לע אלש .הביתה ינפל דימת רבוע
 תיב ,קדצה תניל ,"הרזע, :ןוגכ ,םינוש הליפת"יתבב ,םיארונה
 .ךעלביטשו .יחרזמ ."אשידקדארבח,ב ןכו ,םירחאו םימותיה

 תא ףילחה אל םלוא ,תידוהיה הרבחה יגוח לכב הרועמ היה
 רושק היה תיגולואידיא הניחבמ .שידח םירוגמ עבורב "סאגדלוש,ה

 .(תובר םינש ךשמב דעוה רבחו העונתה יליעפמ היה) "יחרזמ,ב

 הדובעב ברה ונויסנו תוישיאה ויתונוכת תא הלצינ וז העונת ,ןכאו

 תוריחבה תעבו ,"ךמע,, "גומה ןיב ומוסריפ תא רתוי דועו ,תירוביצה
 -תידוהיה המישרב "יחרזמ,ה םעטמ דמעומכ עצוה היריעה תצעומל

 תולדה זכרמ ,סאג-לושדלעָאוו תוריחבה עבורב ,תדחואמה תימואל

 "דנוב,כ ,לאמשה תוגלפמ ידמעומל יניצר בירי בשחנ .תידוהיה

 -בנ תויצנדק יתש ךשמב .הביזכה אל ותודמעומו ,לאמש ןויצ-ילעופו

 וירחוב וב ונתנש ןומיאהו ,היריעה תצעומל רבחכ ,תולוק בורב ,רח

 .םיחדינהו םילבוסה ןעמל ןלדתשו רבודכ ףסונ סמוע וילע ליטה

 תועשב םג תישפח התיה ,םעה שיא ,ןמטכיר לאכימל השיגה
 םילמעל תבותכ שמיש 7 הנליטאז בוחרב ותיב .תורחואמה הלילה
 ןומיא ול ושחר לוכה .הרזעלו הצעל קקזנש ימ לכלו ,םינויבאלו

 ,ויתפש לע ךויחב .וכרדכ ,אוהו .וינפל םהיתורצ םינתמ ויהו הדהאו

 הלעמל השעו לועב אשנ ,ךירדה ,ץעי ,הנובנה ותשיגבו ובל ךורב
 דותמ ויה ויכרדו לוכה לע בבחתהל ליכשה .םיקקזנה תבוטל ותלכימ
 -וסמה ,םיטעמה םינקסעה םתוא לע אוה הנמנ ךכ םושמו .תעדה"בושיי
 .הנורחאה הפוקתב הַעדי תידוהיה םודארש ,תויוכז"ילעבו םיר

 דימתש ,"סאג-לוש,ה לש "חלושמ,ה ,הז ץורח ןקסעש ,ןייצל שי
 -ומ,ב ףתתשה אל ,עשיו הרזע שיחהל היה ןתינ םש םוקמ לכב אצמנ

 -- רחא חטשב דאמ ליעפ היה תאז תמועל .וטיגב "םידוהיה תוצע
 תוומ יצאנה יאדמשאה ערז םהבש םייגארטה םימיב תמא לש דסחב
 רבקל בערו ברח יללח איבהל םיכירצ ויה םוי"םויו ,םודאר ידוהי ןיב
 דע ,ויחאל טישוהל זא היה לוכיש הדיחיה הרזעה וז התיהו .לארשי
 .1942 טסוגוא לש היצקאב יקנילברטל חבטל ומצעב לבוהש

 שפנה-תליצא ותיער הבוטל רכזיתו -- העונצה ותחפשמ לכמ
 -ראוב העודי םידיסחו םימכח-ידימלת תחפשמ ,גרבנטלא תיבל ,ה'לחר
 הנידעה ותב ןכו ,םיחרוא תסנכה תדמו הבל בוטב הנייטצהש ,הש
 ,םיבורמ םייוניעו םילוגלג ירחא ,םייחב ראשנ -- ד"יה ,הקשח הפיהו
 ,ןילגרל רנ ול םישמשמ וישעמו ויבא תומדש ,(הירא) לבייל דיחידןב

 ן-פ ל

 םינברנ

 ןמרקב לאנתנ
 דדועמו םימותי יבא .הקדצ בהוא .תעדונה ןמרקב תחפשמ יב

 םידוהי .הביבסהמו ונריעמ ותרזע ושקיבו ורהנ וילא תתונמלא
 םילוחה תיבל דוסי חינה ,לדל בגשמ היה הנש םישש .םירצונכ

 םג .תיברב םיוולמ ידימ םינויבא ליצהו הרזע תפוק םיקה ,ונריעב

 דומלת תיבב ךמת ןכו ,הברה םרת שרדמה תיבו תסנכה תיב ןינבל

 .הקדצל לבור ףלא םירשע ךס חינה ותומ ירחא .הרות
 .ותומב היה שמחו םיעשת ןב

 .םהיבא ישעמ וכישמה ,םיבידנהו םיליכשמה וינב

 1890 רבמבונ ,"הריפצה,,

 (1915-1834) ןמרקב ןבואר
 תודסומ בור תא םיקהו ויבא לש ותונבדנב ךישמה .לאנתנ לש ונ

 יתקזחחלש ,ראופמה "םינקז בשומ,  דסיימ .םודארב . ב
 קנבה םע דחי דוביאל הכלה ןרקה לבא ,תמייק ןרקכ םוצע ןוה ריאשה
 .הדקפוה וב ,יסורה יתלשממה

 ביטיהל הבריה ךלפה רש דעוב רבחכ ,יבויח סופטמ ןלדתש היה
 .םהבש םיינעבו ריעצה רודה לש הלכשהו ךוניחב ןינע הליג .םידוהיל

 לארשי 'ר לש ודוסימ הרות דומלתה תיב חילצה ויתועקשהל תודותו
 .ססבתהלו חתפתהל לקנרפ

 יאלקח רפס"תיבל הלודג הבדנ םירה ,יעוצקמ ךוניחל גאד ךכ
 תוינמ 500 שכרו לזבב ינשה ינויצה סרגנוקב ףתתשה .בוחטסנ'צב
 .תוינמ 200 -- ןירפלה ימענ ותבו ילאינולוקה קנבה לש

 ירחא .ךיריצב תמו ,ץייושל אצי הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב
 יתחפשמ לש רבקה-תזוחאב תורבקל ותיווג תא ואיבה םינש המכ
 .םודארב

 תלקהל ותגאד איה ןמרקב ןבואר לש וייחב רתויב הפיה קרפה

 ויתויוכז תובר .עישומה ךאלמה היה .ונריעב םיינעה םילוחה לש םלבס

 לע תורבגתה ךות .םילוחה ןעמל תובר לעפש ליצאה שיאה לש
 ללגב וב בשחתהל הצלאנש ,תיסורה היטארקורויבה דצמ םילושכמ
 ןעמל םג הבחר דיב םרת .דבוכמה ודמעמו ותונבדנ ,וחור זוע
 ראות תיראצה הלשממה ול הקינעה הרקוהכו םיידוהידאל .תודסומ
 ."תורודל דובכ חרזא,

 הסחמ ,םיקהש םינקזה בשומ -- ותראפתל היהש ינשה קרפה
 תא רסמ וז הרטמל .היחמ יעצמאו גג-תרוק ילב וראשנש םישישיל
 ,הקסבשרוו בוחר הצקבש םינטקה םינינבה םע ולש םישרגמה לכ

 םירודיסה לכ םע .,הביבסב ידיחי ,תודימ-בר ןינב םמוקמב הנבו
 הטנר חיטבהל ידכ ,בהזב לבור ףלא 40 לש! ןוה עיקשהו ,םישידחה
 .םינקזה בשומ םויקל תידימת

 ןמרקב (השמיא) קחצי
 וב םיקמו ,םודאר דידלע "יילריפ, רברפ דסיימ .לאנתנ לש ונ
 יעבצ רוצייל ר"חיב ,םינמשל ר"חיב :ןוגכ ,םיבר הישעת ..ב
 ,דועו םינבל תופרשמ תיב ,הלודג חמק תנחט ,םירמסמל ר"חיב ,המדא
 .םוקמב לודגה יאלקחה קשמה דבלמ

 לש תוילדמ םילעפמה ולביק םינושה תרצותה ביטו יגוס דעב
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 היסור יבחרב םסרפתנ םמשו ,ל"וחבו הנידמה תוכורעתב בהזו ףסכ
 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש

 ףתתשהו החפשמה המיקהש הקדצ תודסומ תקזחהל הברה םרת
 .םהיתולועפב

 .ותומב היה האמ ןב
 ןידה ךרוע ,(הדוהי המלש) ןואיל סדנהמה :םינב העברא ול ויה

 .בקעי סדנהמהו ,(סחנפ) רטויפ סדנהמה ,(ףסוי) ףעזוי

 ןמרקב ןואל סדנהמ

 .ןמרקב ןבואר לש ונת

 .תינבדנהו הרישעה ותחפשמ המיקהש תודסומה שארב דמע

 -חא הקדצ תודסומו םידסח"תולימג תפוק ,"רימזה,, ישארו ידסייממ
 .ריעב םיר

 .רובצה תורדש לכ לע דוהאו לבוקמ היה

 ןמרקב ףזוי טפועה
 הילדמב םודארב היסנמיגה תא רמגו (1860) כ"רת תנשב דלו

 ,1887-ב השראו תטיסרבינואב םיטפשמה ,תקלחמ תא םייס ,בהז 1
 .הירוטסיההו תונושלה תקלחמב ןנר יפמ הרות עמשו סיראפל אצי

 קוסעל ,יסורה ראצה תולבגה תמחמ ,ונממ ענמנ הנש 21 ךשמב
 ,עדמבו תורפסב םג קסע .ד"ועל רשוא 1905-ב .םיטפשמה עוצקמב

 .תובר תונושלב יסיסעו ףטוש רוביד חוכבו ריהזמ ןונגסב ןייטצה

 השאל אשנ םש ,קסניוודב ררוגתה תודחא םינש .םידוהיה ןעמל לעפ
 .םודארל רזחו (םירורפגל תשורח תיב לעב) סכז היעשי לש ותב תא

 -שמה עוצקמב קסע ןכ .ריעב יאגירה ירחסמה קנבה ףינס שארב דמע
 .הסנרפ םשל רשאמ ,המשל רתוי םיטפ

 תדעו רבחו .יזוחמה ןידה תיב טפוש הנמתנ ןילופ תמוקת ירחא

 תורצל דימת רע היה ובל .לודג היה ודובכו ,תיתלשממה טפשמו קוח
 ירובצה ודמעמ ףא לע .םיברב לארשי םש שדיק תחא אלו לארשי
 תרוסמה לעו ואצומ לע האגתה .ךנחתנ היכרב לעש תוללובתההו

 םיטפשמל ןוירטסינימב הקלחמ שארב דומעל ול ועיצה .תידוהיה

 קיטישפב תוערפה תעשב .ותד תא רימהל בריס לבא -- השראוב

 בצייתנ -- םמצע לע ונגהש םידוהיה דגנ ןהירחאלש םיטפשמה ימיבו
 .םיפדרנה ןימיל ותעפשהו וחוכ לכב

 -- "םינקז בשומ, ןינב תרבעהל הברה לעפ םינורחאה וימיב
 שרגמ ןכדומכ ,הליהקה תולעבל -- ןמרקב תחפשמ ש"ע םושר היהשו

 םושמ -- וירבד יפל -- תאז השע .שטיבוטוראנ בוחרב םיידיד"בחר

 הלא תואלחנב קלח שורדל הצרי םינמרקבה ישרוימ דחאש ששח
 .רוביצ יכרצל םידעונה

 ןועובשב םסרפ ,הינשה םלועה תמחלמ ינפלש םינשה תשולשב

 תויטפשמ ,תויתרבח תֶגלאשב םיבר| םירמאמ םודארב "הנוםירט,
 .הלא םיחטשב תואיקבו הנבה הליג םהב ,תוירוטסיהו

 י"'ע םקוהש ידוהיה םילוחה תיבב והוחצר םיצאנה םיניילתה
 .םינומש ןבמ הלעמל אוהו ,ותחפשמ

 ןמרקב (רטויפ) סחנפ סדנהמ

 הישעתה ילעפמ להינ .תמסרופמה ותחפשמ| תונבדנב ךישמ

 .יילריפב ויבא לש ]יד
 גרוברטפב הנש הנש וכרענש .,םינחוטה יסוניכ לכב ףתתשה

 .הישעתה הדשב תוריבכה ויתולועפ דעב תונייטצה תותוא לביקו

 .הלאה וילעפמב הדובעו הסנרפ ואצמ םיבר םירצונו םידוהי םילעופ

 תואלחנהו םילעפמה ורכמנ יהנושארה םלועה תמחלמ ץורפל בורק
 תשורח תיב שכר .השראוב בשייתה רטויפו ,סמרב תחפשמל וללה
 ףתתשהו תירובצ הדובעל ונמזמ הברה שידקה ,השראול ךומס רחא
 תולודג לעפו א"קי תרבח דעובו ,םידוהי תרזעל יזכרמה דעוב
 וירשק תא קתינ אל ןמזה לכ ךשמב םלוא .הז הדשב םג תורוצנו
 ,היתודסומל תולודג תומורת קינעהו םודאר ותדלוה ריע םע
 אלש ,ותחפשמ ידי לע ומקוהש תודסומה תואמצע לע םחלנ דוחיבו
 .הלשממהו היריעה דצמ העקפה תנכס םהל הפקשנ תחא

 ירבעה וכוניח םלוא ,תוללובתההו הלכשהה רוד ךינח היה

 -תרוסמלו ומעל ןמאנ ראשנו תווצקה ןמ קחרתהש ,ול דמע הלועמה
 ןמחנ 'ר ריבגה לש ותב התיה ותשא .הבר תונמאנו הרכה ךותמ תובא
 ,ל"ז יזנכשא ןועמש .פורפ לש ונתוח ,הקנלורטסואמ רני'צוקיט
 .תינלופה תוינידמהו עדמה םלועב םסרופמה

 .השראוב הבוט הבישב רטפנ

 ןעד לזייר

 םתפיאש ןיאו תולודגב םיכלוה םנמאש םיליגר םישנא םייוצ
 "תלצאנ, תחא הנוכת םהל הדחייתנ הז לכ ףא לעו ,"תורוצנל,,

 הידוהי השא התיה הלא םישנא גוסמ ."םעמ םימרומ., םתוא השועה

 יכרצ רכממב הקסעש תוינוונחה לככ תינוונח ,"ךמע, ישנמ הליגר
 השאה התיה הלודג ןכ יפ לע ףאו ,תילכתב הטושפ הדובע ,ןוזמ

 ןכות ניהש ,דסחו הקדצל לובג אלל תוריסמב -- תדחוימ הנוכתב
 .הייח

 םיבערל הרזע תטשוהו םיחרוא תסנכהב הנייטצה ןעד ליזייר

 התנע איהו הילא םינופ ויה ,אובת אלש הרצ לכ לע .הלכ תסנכהבו

 תלעבכ תגהונ התיה הז ינפל ,םג .הרשוע תפוקתב קר אלו ,דחא לכל

 איהו םיבר םיינע הילא םירהונ ויה םיגחלו תותבשל ,הלודג הקדצ

 .םינפ רואמב םלוכ תא תלבקמו עפשב תבש ילכאמ הניכמ התיה

 אוה .םודאר ידילי םהינש ,גרבצלז לחרו החמש 'ר תב התיה איה
 ,קיטישפ דילי ,ןעד אפיל םהרבא 'רל האשינ ליזייר .תודמלמב קסע
 תיבב דבעו תורועה תכאלמב ןמוא היה אוה .םודארב בשיתהש

 הנלטיפש בוחרב רוגל הרבעו התונח הלסיח כ"חא .קנירב תלוכמ תונח

 אנלטיפש בוחרב רוגל הרבעו התונח הלסיח כ"חא .קנירב תלוכמ תונח

 םישובלו םיבער םישנא םיאור ויהש םנורכזב םילעמ זאמ הינכש .2 .סמ

 זאמו .לכוא יאלמ םילכ םע םישבולמ ואציו הילא םיסנכנ םילב םידגב
 הינפל אצי המשו הוחאו הבהא לש רשק הינכש ןיבל היניב רשקנ
 .םיכרצנל ןורטפכ

 םייניפאה םידגבה שבל ,םדמדא ןקז לעב ,הלעב אפיל םהרבא

 תחאכ םישנ ידגב השבל איהו ,לוגע ידוהי עבוכ שבח ,ןילופ ידוהיל

 תוינכייח הינפו השאר לע תירכנ האפ האשנ ,ינוניבה דמעמהמ

 תאז התיה .הילא םינופה ןואכד לע הלקה בידנה הטבמב רבכו

 הקפתסה ,תולודגב הכלה אלש ,.םודארב תיסופיט תידוהי החפשמ
 .הבחר דיב םיקקזנל הסרפ הזמו הל היחש המב

 .קיטישפמ יברה ןתח ,שילארשי 'ר ,אשפסורמ קידצה תדיסחכ

 םתיבב ונסכאתה הז דבלמ .םודארב וירוקיב לכב ותוא תנסכאמ התיה
 ליגרכו םודארב םהידיסח לצא רקבל םיאב ויהש םירחא םיר"ומדא םג

 .תבש לש ןימח ילישבתו םיירישמ ונהנו תבשב םיבר םידיסח םיאב ויה

 ,השטבייל ,לאיחי ,ףסוי ,החמש ,יכדרמ : םינב 7 התנמ ןעד תחפשמ
 ןייטצה דחוימב .אגייפו לחר ,םירמ ,לטיג : תונב 47ו ליקנעיו והימרי
 ןיישעת השענ כ"חא ,הזמול תבישיב דמל ותורענבש ,יכדרמ םסנב
 ןורחאה ןמזבו םינוש תודסומ שארב דמע ,ירובצ ןקסע היה ,לודג

 ;גרבגטסק ברה ידדצממ דחאכ -- ןוטלשה םעטמ הנוממ .הליהקה שארב

 ייח תוחרואו ידוהיה יווהל לכב הנמאנ החפשמה התיה ללכב



 ייח קפודש תורחא תוחפשמ ןיבל הניב לדבה לכ רכינ אלו ,הרוסמה

 .וזוע אולמב ןלצא םעופ היה תודהיה

 תדחוימ תוצירח ןעד ליזייר התליג הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 םוקמ לכל השח התיה ,םרעצב הפתתשה ,הרזעל םיקוקזה תא הכמתב

 הנידע השאש! המ ראתל טעה הרצק יכ םירמואה םודאר ינב םיקדוצו

 תרקי איה התומכ השא .םירצקה הייחב תושעל הקיפסה וז תקדצו

 עיגה המוסרפו ,התביבסו םודארב העודי תומד וז התיה .תואיצמה

 .בורקלו קוחרל

 תגרדמל ןעד תחפשמ העיגה הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב
 הז םע דחי .הפי ולע היקסעו תורועל תשורח תיב השכר .תורישע

 םיחרוא הברה הנימזמ התיה תבש ימיל .הקדצה לעפמ תא הביחרה
 ידידלע ושרוגש ,תיב ירסוחמ םידוהי תואמ 1915 תנשב ועיגהשכו

 הרזע םליבשב הנגרואו תיזחה תברקבש תונטקה תורייעהמ םיסורה

 השיגה .הז חטשב הברה התלועפב ליזייר הנייטצה ,דויצבו ןוזמב

 הרצ לכבו ןיפכד לכל חותפ היה התיב .תומלש תוחפשמל הלצהו הרזע

 .הבחר דיב התנענ .ןקזו םותי ,תדלוי .הלוח ,הקוצמו

 םשמש תונטקה תורייעהמ ואבש םיר"ומדאל םג הרזע השיגה

 הרסמ ,ץינזוקמ יברה ,חקור ךלמ רזעילא יברל .המחלמה ןמזב ושרוג

 יבר .םירדח העברא תב .2 הנלטיפש בוחרב .התיבב הלודג הריד
 טעמ אל הרזע לזיירו לודג ןויבא םג ךא ,לודג ןדמל היה ךלמ רזעילא

 .ותלכלכב םג
 13 התנק .שרדמ תיב המיקה .2 הנלאטיפש בוחרב תיב ותואב

 םירפסו תורמג הסינכה ,םירוהה םע דחי םידליה רפסמכ ,הרות ירפס
 .םיצאנה תשילפ דע הרות דומילל הליפת תיב השענ םוקמהו םיינרות

 יתב המכ דוע ,הנילמאזב תשורחה תיבמ ץוח ,ןעד החפשמל ויה

 תולועפ .הריד רכשב שגונכ ויה אל םיינע םיריידל -- םירוגמ

 .תשורחה תיבל ךומסה תיבב רוגל םרבע ירחא וכשמנ הקדצה

 ילעב -- םיינע תוגוז גווזל ןעד לזיירל התיה תדחוימ הייטנ

 הנובשח לעו התמזיב .תומותיו םימותי ,תיב תותרשמ -- םיריעז הכאלמ
 םהל היה אלש םיינעל .תותילט התנק םינתחהלו תונותחה וכרענ

 אפיל םהרבא הלעבו ,הפסכמ הרזע -- הלימ תירב תדועס תושעל ףסכ

 .קדנסה היה
 ויה אל לבא ,הנממ םירישעו םירישע דוע הדעלב ויה םודארב

 הסחי לע לומגכ חצנ ייח הל ולחיא .החותפ דיו בוט בל -- התמגודכ

 לזייר .םלועה תאירב זאמ תוומהמ טלפמ ןיא לבא .תלוזל ישונאה

 םודאר לכ .1924 ילויב 12-ב הרטפנ ,57 תב ,היתונש בטימב הקלתסנ

 ויה תויונחה .ןימלעה תיבל דע הוויל ,הינברו היר"ומדא ,תידוהיה
 .תואיכ הודיפסהו היוולל ואב הביבסה לכמ ,תורוגס

 .1937 תנשב 76 ןב רטפנ ,אפיל םהרבא ,הלעב

 יתשו ,(השוי) ףסוי ןב ץראב םיאצמנו םייחב וראשנ םהידלימ

 .הגייפו לחר תונב

 ןמסיז הרע
 ,(הבוס לאירבג ןושארה הלעב ש"ע) ,ס'הבוס יל'הרש הנוכמ

 תדסיימ ,ריעב הקדצהו דסחה ישנמ ,גרבנטור הל'הבוט לש הוב ]
 הרזע ,תוינע תודלויל הרזע תרבח ,םידסח תולימג תפוק תלהנמו

 דחי השכר .םיכרצנל םוי"םוי הרזעו הכמת הבידנ דיב .םיינע םילוחל

 ןיב דבוכמ היה המש .הרות דומלתל ןינבה תא ןאמיינ לדניירב םע

 ,רדנסכלא ידיסחמ ,ןמסיז (לשרה) קחצי יבצ ינשה הלעב .ריעה ידוהי

 .ריעה יבושחמו גלפומ ןדמל

 יתויהב .השאל השטוג םתב תא אשנ ןרוהנייא דוד עודיה ררושמה
 .ה"סרתב םודארב

 גרבנטור תחפועמ

 תולבגההו תוריזגה ולטובש ירחא ,תידוהיה םודאר לשו הלודיג ם

 התמורת תא הצירג הרייעה םג הל המרת ,ידוהיה הבושי ל
 בנכשמ תא וריבעהש יול הלעבו הל'הבוט השאה לש התוישיאב
 ודלונ .ילכלכה םדמעמ תא וססיבו רחסמ"תיבו תיב ומיקה ,םודארל

 תמ הנה ךא .ריעה ייחב ורעתהש ,לאקזחיו שירעב ,םינב ינשו תב םהל
 ףא ,הינשב האשינ הריעצה הנמלאה .וימי ימדב החפשמה יבא
 םודארב תבשל רבעש ,גרבנטור השטיא 'ר אוה ,הצירג שיאל םעפה

 יברל עסונ היה תובורק םיתעלו ץינ'זוק ידיסחמ היה .רחסמב קסעו
 הריאה החלצהה .םודארב תורוע ירחוס ינושארמ ,ץינ'זוקמ הל'השמ
 ריעב לבוקמ היה השטיא 'ר .תבו םינב ינש םהל ודלו: .הינפ םהל
 ןמזה ךשמבש ,םודארב גרבנטור תחפשמ יבא אוה ,בוט םש שכרו

 רטפנ .םילעפ תברו תוירבל החונ ,תדבוכמ החפשמל התיהו הפעתסה

 | .התומ דע התונמלאב הראשנ ותשאו 1891דב

 תיב-תלעב ,רשועל העיגהו הרחסמ הכישמה גרבנטור הל'הבוט

 אצי המש .חתופמה ירחסמה שוחהו התוחקפל תודות .ריעב הדבכנ
 הריקוה הז םע .םיבר יפב תורוגש ויה היתורמאו ריעה לכב תיחקפכ
 םשב התנוכ .רשפאה לכב םהל רוזעל הלדתשהו ,הרות ישנאו םינבר

 דסחו הקדצ ישעמב "תוינקדצ םישנ,מ תחא הבשחנו ,"הל'הבוט בר,
 הרותה םלועל התצרעה .םיילאיצוס תודסומלו םיינעל התרזעבו

 אל .ןכאו .םיר"ומדא תורצח םע 'חחפשמ תברקל םרוג השמיש האריהו

 יתבל תולודג תוינודנ לש ריחמב הינב תא "רוכמל, ךרוצ השיגרה

 תירבב אובל הטילחה איה הז תחת .רשועב הננוח המצע יכ ,םירישע
 רשקה תא קימעהלו ,ןילופב םיעדונ םיר"ומדא תורצח םע ןותיחה
 הכדיש לאיחי-ריאמ הנב תא .תודיסחה ישאר םע החפשמב יתרוסמה
 יברה לש סיגל היה ךכו ,ןאלקינמ יקסבופזוי דוד 'ר לש ותב םע

 ,הצירג לש הבר ,לבייפד-אגרש יבר לש ונב ,לאיחי יבר ,רדנסכלאמ

 הנב .רדנסכלא תלשוש תא הדסיש הללוהמה רגיצנד תחפשמ יבאו
 יברכ עדונה ,יודנאל קחצי-בקעי יבר תב תא אשנ הל'עשוהי ריעצה

 רכשטמ יברה ןב) הלאיבמ שירעב 'ר יברה לש ונב רלאיב הקשטיא
 םע תוכדתשה ךות החפשמה טוח תא תווטל וכישמה הינבו ,(בונ
 יברל ותב תא אישה רומאה לאיחי"ריאמ .תודיסחה יקידצ תורצח

 אוה ,רדנסכלאמ יבצ לאומש יבר ר"ומדאה ןב רגיצנד לבייפדאגרש
 < דלע תוירזכאב הלתנ 19147ב םלועה תמחלמ תישארבש ,ה'לבייפ יבר

 הדכנ היה ,ןמזיא בקעי םהמ דחאש ,םידוהי ינש דוע םע םיסורה ידי
 -- ץיבקנס יכדרמ שריח -- ישילשהו ,ןושארה הלעבמ הל'הבוט לש

 תבישיזשאר שמיש ויחאו ,לאיחיזריאמ לש ונתח היה אוה ףא
 .םילשוריב רוג ידיסח לש "תמא תפש,

 ןעמל ,ןמסיז הל'הרש התבל הל'הבוט הרסמ הרחסמ"תיב תא
 התנק ,תורוע תישעת ריעב םיקהל התרוה הינב ינשל וליאו ,וב ךישמה
 לכ םחל ומיקהו ,ריעה תברקב "רובד"ינראשט, ארקנה םיאתמ שרגמ

 ויה הינב .םלמעב הכרב וארו ,תורועל הישעת לעפמ דרפנב דחא

 -תיבל רקובב ךלוה היה אל ריעצה הל'עשוהי .רדנסלכאמ קידצה ידיסח
 הליחתכל .םירוחב תצובק םע ארמגב רועיש דמלש ינפל תשורחה
 אלו ידמ רתוי םיקסע ומצע לע סימעהל אלש ידכ ,ףתוש וילא ףריצ
 .ברעו רקוב לכ הרותב קסועו בשוי היה .הרות לוטב ומצעל םורגל
 -תיב תלהנהב הכישמה ותשאו .30 ןב ,ט"נרת ולסכ 'אב תמ אוה
 ונליש אל םיאבגה .רוג ידיסח לש זיולקה ןכש התיבב .תשורחה
 ונמנ םידיסחה םעש דועב ,תובורמה היתועיבת ףא לע .הריד רכש
 םעפ .רכשל בל ומש אל תולשרתה ימעטמ קרו םידימאו םידבוכמ
 ללפתהל םידיסחה ואבשכו .זיולקה תא הלענו התעדב הל'הבוט הכלמנ

 םתוא הנימזהו הירדחמ דחא םחינפל החתפ ,לוענ תיבה תא ואצמו
 האיצוה אל תאז תמועל .הרותב אורקלו םשפנ תוואכ ללפתהלו אובל

-= 20( = 



 הלדתשה ,ךפיהל .הרידדרכש םולשתייא ללגב התיבמ ינע םעפ ףא
 םיסרפ םע ,םינברל רוזעל הלדתשה ןכ .ותיב יכרצ קופיסב ול רוזעל

 ,הנידמה תפש תא תעדל םינברה לעש יסורה ןוטלשה םעטמ קוחה

 םדמלל הרומ הרכשו ,םינברה תושרל םירדח המכ התיבב הרסמ
 .ןחבמב דומעל ולכויש תיסור

 -ושפו םידמול .םינברל תואולה הנתנ הנממש תיטרפ ח'"מג המייק

 הנכשימש תחא תינבר .תוברע דגנ קרו תיבר ילבו רטש ילב ,םע"יט

 הימזנ תא הל ליאשהל השקבב םעפ הילא האב בהזה"ימזנ תא הלצא

 התנענ !הינזאב הימזנ ילב הנותחל עיפות ךיא יכ ,התב תנותחל

 ןכו .םימזנה תא הל ריזחת הנותחה ירחאש הוקת תעבהב הל הנתנו

 .תוכוסל גורתאה לש ףסכה-תספוק תא הלצא ןכשימש ידוהיב היה

 ,תוכוסה ךשמל הספוקה תא ול ליאשהל שקיבו אב תוכוסה גח ינפל

 ךכל המודו .הספוקה תא ריזחי גחה ירחאש יאנתב ול הליאשה בושו

 הידלימ העבת התאווצב .הכונח-"תרונמ הלצא ןכשימש דחאב הרק
 ,םימי הכיראה .ףסכ תרומת אלל ןהילעבל תותנכשמה לכ תא ריזחהל

 ,םינינו םידכנ םיתאממ הלעמל .94 ליגב ה"סרת תנשב םודארב התמו

 -שמ ינב יפב םויה דע יח הרכז .התטימ ירחא וכלה .םודארמ םלוכ

 .תוצופתבו לארשיב םיבשויה התחפ

 המילב איה ,גרבנטור תחפשמב הטלבתנ השא לש תחא תומד דוע

 "רח תשורח לעפמ לעב ,ןתשורחו דימא שיא ,גרבנטור םהרבא תיער

 ,תשורחה ינינעב הלעבל הרזע .םודארב הנשטלמ בוחרב :תירטינס הניס

 םיפיהו םיראופמה םיתבה דחא המיקה הז םע דחיו ,ונימי די התיהו

 תמאל טהולה שגרה תא התא האיבה היבא תיבמ .תפומל תיב ,םודארב

 .לארשיו ןויצ ןעמל תולועפל ידיסחה טהלה תאו קדצלו

 חתפמ"תודמע הספת .תימואלהו תינויצה התונקסעב העדונ
 ונקהש םימרוגה דחא התיהו .ריעב תירובצה תונקסעב תונוש

 -ץרא ןעמל הרשכהה תווחו תיצולחה העונתל העפשהו לקשמ

 התארו היעושעש דליכ החפיט ץולחה תעונת תא .לארשי

 תא הזכיר דוחיב .הלועפו המזי לכל הנושאר .הלמעב הכרב
 דוסיה-ןרק ןעמל תולועפה לכ .םיצולחה ןעמל הלופיטו התרזע אולמ

 אלל ,רתויב לודגה םוכסב םימרותל הנושאר דימת ,הלצא ןתישאר
 .תלוכיה ילעב תא הבייח הזבו ,םילודיש

 הרושק התיה השפנ ימינ לכבו ,לארשי-ץראל םינפומ ויה הייואמ
 לעפמ תא היניע ומב התארו ץראב הרקיב ףא םעפב םעפכו ,הב

 תיילעב השמ הרוכב הנב תא הפתיש 1919 תנשב דוע .היינבהו היחתה
 התב תא ץראל החלש םינש רחא .י"אל םינושארה םיצולחה 5

 ירצומ תצפהו תירחסמ תונכוסב וקסעו ,הפיחב ובשיתהש ןמולב הנתחו

 המיקהש תיבב ביבא-לתב רוגל ורבע הז ירחאו .םודארמ םתישעת
 םינב תביש,ל ףרטצהלו איה ףא תולעל הנווכב .61 ה"אזמ בוחרב

 19399 תנשב םודארל ויקסע ינינעב עסנ הנתח ."םלובגל

 אל .האושב הפסנו רוזחל קיפסה אל ,המחלמה ץורפ ינפל רצק ןמז

 תנשב ןושאר רוקיב ץראב הרקיב .דבלב הידלי תיילעב הקפתסה

 תנשב ץראב בוש הרקיב ןכ ירחא .ץראב השפנ הרשקנ זאמו ,2
 תוינכת הננכית רבכ זאו ,תישילשב הרקיב הז ירחא םייתנשו ,6
 תוטלתשה ךא .ץראב עבק-תבישי בשייתהלו םודארב היקסע לוסיחל
 .היתופיאש תא לאל המש םיצאנה

 תודסומב דובכ-תרבח .דסחו הקדצ תודסומ .לכל הרזע םודארב

 לש העיסנה תואצוה המילשה הסיכמ .דועו םימותיה"תיבב ומכ :,םיבר

 תיילעב בוכיע שמשי אל םיפסכ 'רסוחש ,ועדי םודארב .ץראל םיצולח

 אלמל הלמעו שיא לכ ינפ המדיק תבבלמ קוחצ"תבב .םיצולחה דחא
 לכ םע הלש גישו"חישב ,היתוכילהב ,הישעמב העיפשה .דחא לכ ןוצר

 היחה חורה התיה .תבשק ןזוא הלצא אצמ ךרצנו אכדנ לכ .םדא

 רצו .ידוהיה רוביצב הבר הרקוה השכרו ,םודארב תירובצ הלועפב
 .ץראב עקתשהל התכז אלש

 -קאה ינפל רפסמ םימי .1942 טסוגוא תיצקאב יקנילברטל הלבוה

 אל וידבועש הדובע"םוקמ ,"יקסבולימירק,, תשורחה"תיבל העיגה היצ

 תדוקפב ,לעפמה להנמ קדב ,היצקאה ברע .הדמשהל זא וחלשנ

 םידליה .םישלחה תא וטיגל ריזחהו .םידבועה תמישר תא ,"ופטסג,ה

 םלוא ,רידב התוא ריתסהל תחא תורשפא קר  התיה .םינקזהו

 רתתסהלמ םלוכ םע תכלל הפידעמש .הרמאב תינוכמה לע הצפק איה

 ...םיריזח"רידב

 .ג .ש מ

 גרבדלוג הק'לארועי
 .הרות יעדויו תידיסח החפשממ ,םודאר דיל ץיבולדישמ ואצו

 תורועל תשורח תיב הב םיקהו 1930 תנשב םודארב בעיית 5
 םילעופ הברה ולצא ודבע 1937 תנשב .קידיינ לדנמ יכדרמ יניינבב

 םילעופ תקסעהל ודגנתה םיינלופה םילעופהש ףא-לע תאזו ,םידוהי

 גרבדלוג הק'לארש" .םמצע םידוהי לש תשורח-"יתבב וליפא םידוהי

 לכב דגנתה .ידוהיה לעופל תוריסמו ,חור ץמואו זוע תאזב הליג
 .תוילפאל ףקות

 -- הקדצ לעבו ןבדנ .וינעו הרות עדוי ,םיבושחה ץינ'זוק ידיסחמ

 םיילאיצוסה תודסומה לכל הבחר דיב םרת .טעומב קפתסה ומצעבו
 לכל .הפקשה לדבה אלל ךרצנ לכל החוורל חותפ היה ותיבו ,ריעב
 -ומינ לעבו הרות עדוי ,ישמ ךרבא) הימחנ ונב ידידלע .חלוש היה גח
 .'רתסב ןתמ,כ םידבוכמ םיכרצנל םירכינ ףסכ ימוכס ,(םיאנ םיס

 תומוקממ םיטילפל הינסכא ותיב היה ,1939"ב המחלמה הצרפשכ

 דחפשמ ינבו ךיליירפ ןויצדןב 'ר יקרוומ ברה תא םג .ןילופב םינוש

 הקילארשי 'ר עקש וטיגב .שוריגל דע וב ובשיו ותיבב ןסכיא ות
 תועשה דע הרגסנ אל ותיב תלדו ,וירבא ח"מר לכב הרזע יניינעב

 תבשבו םחל םיאלמ םילס ןיכמ היה ישש םויב .הלילב תורחואמה

 וטיגב םחלש ,רוכזל שי .םיכרצנל תונמה וידיזומב קליח רקובב

 .בערדיחופנ םיכלהמ ויה םינומה יכ ,תוומ וא םייח היה ושוריפ

 תמחמ סופיט תפיגמ (הקסבוקילרווש 'חרב) ןטקה וטיגב הצרפשכ
 תרזעב ,ותיב רצחב דּוד הק'לארשי 'ר דימעה .תופיפצהו המהוזה

 םינוש תוחורא וב לשיבו ,םירחאו ל"ז רנטרג יכדרמ ,תורושה בתוכ
 ,םינוש הדובע תומוקממ םיאיבמ ויה םחפה תא .םילוחו םיכרצנל

 םילוחה תיבב ובכשש ,סופיט ילוח ןיב רקיעב וקלוח םילישבתהו
 הלדא רנטרג יכדרמ לש ותשא םג הפתתשה וז תכרובמ הלועפב .ןטקה
 .תוחוראה הלשיבו םןיה לכ הדמעש (ןמסיכלמ תיבל)

 --בונלוו ךרדב רק"םדב חצרנ ומצעב אוהו ,הלוכ התפסנ ותחפשמ
 ומעו ,ץיוושוא--בושמוטל םודארמ לגרב שוריגה חעב ,הנ'צופוא
 םוקמ שיא עדי אלו ,גרברבליו ךורבו ןמטוג לאומש םיניישעתה
 .ד"יה .םתרובק

 גרברבליז םהרבא
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 םילעופה תעונת יי

 ירבד

 תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש הקיניה רוקמ יכ ,המו

 האצמ םש םוקמ ,לקנרפ לארשי לש ורפס תיבב היה םודארב ד

 ןוטלש דגנ תונדרמו ינלופה םזיטוירטפה .ינחור דודיע םעה תלד

 לע .םינלופהו םידוהיה םילמעה ןיב תוברקתהה תא הררוע ,םזיראצה

 תידוהיה היצנגילטניאה ינושארש ,העפותה תא ריבסהל רשפא הז עקר

 אלא ,תוידוהי תויטסילאיצוס תוגלפמ תרגסמב אל ולעפ םודארב

 -יעפהמ ויה ,הטניפו דוד ,לקנרפ לארש" לש וינב ינש .ס.פ.פ תרגסמב

 ."דנוב,ל (רטויפ) הטניפ ףרטצה ךכ ירחא .ס.פ.פ תורושב רתויב םיל

 -יצוס םינויצ) .ס.ס ,"דנוב., םג ידוהיה בוחרב ועיפוה 1905 תכפהמ סע
 .ןויצ ילעופו (םייטסילא

 רשפא ,םהה םימיב םידיקפהו םילעופה לש דוריה םבצמ לע

 ,1905 יאמב ,"אטילעארזיא,ב העיפוהש האבה היצנדנופסרוקהמ דומעל

 : הכפהמה ברע

 רקיעב ,רחסמה תיב ידיקפ תתיבש התיה ונריעב שודיח,
 ,תוצעיתהל תונוטלשה תושרב תבש יאצומב וסנכתהש ,םידוהי

 .() ברעב 9 העש דע רקובב 8-מ הדובע םוי עובתל וטילחהו
 , ..םיקסעה ילעב ידי לע םג ורשוא תאזה הטלחהה

 ןואטב ,"רעיראטעלַארפ רעטש?דיי רעד,ב םודארמ היצנדנופסרוקב
 - :םיארוק ונא ,1905 רבמבונב 1דמ הבנ'גב אציש .ס.ס לש

 ונלצא םג םידה הררוע תיסורה הכפהמה לש המוצעה הרעסה,

 םשור התשע תבכרה ילעופ לש תיללכה התיבשה לע העידיה .םודארב

 הזירכה ,(.ס .ס הארנכ) ונתורדתסהו םודארב ןויראטלורפה לע זע
 םילעופה לכל ונארק ובש זורכ ונאצוה דימ .תיטילופ התיבש לע
 היסור ילעופ לכ םע תוירדילוס ךכ ךרדב עיבהלו התיבשל ףרטצהל

 יקתוש ריעב םייחה ."דנוב,ו .ס.פס 5 לש םיזורכ םג ועיפוה .ןילופו

 הכרענ ברעב .ולעפ אל בכרה"ילכו ,ורגסנ תשורחה יתבו תויונחה ,לילכ

 -אמכ הנגפהב ופתתשה ונתורדתסהמ .הקסלבול בוחרב הלודג הנגפה

 בצקב ומלה תובבלה לכו ,ריבכ םשור התשע הכולהתה .שיא  םיית
 הטקנ אלו תאזכ תינומה הנגפה התוארב הלבלבתנ הרטשמה .דחא

 הלילה לכ ועמשנ ריעה תובוחרבו ,לעפ אל למשחה .םיעצמא  .לכ
 .םירטושהו םינוגארדה יסוס לש תוטעש

 תופשב ונלש םיזורכ ריעב ועיפוה ,רקובב ישילש םויב ,תרחמל

 .ננוחצנל םילעופה דמעמ תא ונכריב םהבש ,תיסורו תינלופ ,שידיי

 .ויה אל הרטשמה םע תויושגנתהו טקשב רבע התיבשה לש ינשה םויה
 םע דחיו שיא 50 התנמש ונלש הצובק האצי ,ךישחה ךאשכ ,ברעב

 הדקירב תונבל יכיטס ןפואב וליחתה תורחא תויורדתסהמ םירבח
 ,הדובעב ונל ועירפה אל קוחרמ ודמעש םינוגארדה .הקסלבול בוחרב

 תא ונלביק רקובב יעיבר םויב .שאב התוא ולעה המ ןמז רובעכ םלוא

 תויורח חיטבה ובש ,ראצה לש "טספינמ,ה לע הנושארה העידיה
 .היסולכואל תומיוסמ

 תא דימ ןיבה ןויראטילורפה םלוא ,טספינמל החמש תונגרובה

 האלה : תואמסיסב ריעה תובוחרל אצי אוהו ,הלשממה לש הלובחתה

 הליחתה םויה ותואמו .'וכו יראצה דובעשהמ רורחשה יחי ,תוצירעה םע
 לכ לובח ופתתשה םהבש תונגפהו םע תופיסא לש הרוש ונלצא
 .תוגלפמה

 םילעופה תא םיארוק ונא ובש ,זורכ ונמסרפ בוש ישימחה םויב
 רטשמ לע הנורחאה הפקתהל תוחוכ ףוסאלו .הדובעל התע תעל רוזחל

 ךכ רחא .ונלגד תחתו ונלש הנגפה הכרענ םויה ותואב .דובעשה

 החיתפ

 ,ונלש הנגפהל העירפהש "םיטנגילטניא,, םיאדנוב לש הרובח העיפוה

 םירעב םהירבחב ואנקתה םודארב םיאדנובהש ,הארנ .סרח ולעה םלוא

 "דנוב,ה תוגהנתה תא ונינג ובש ,ןולע דימ ונמסרפ ונאו ,תורחא
 .םהיתוערפה ףא לע וניתולועפ ךישמנ יכ ,ונפסוהו

 הפיסאב .ריעל ץוחמ תינומה הפיסא ונתורדתסה הכרע תבשב

 לע בר םשור ושעש ונירבחמ םיינש ומאנ, שיא 5007מ רתוי ופתתשה
 .ונלגד תחת הנגפהב ונאצי הרזחב .םיפסאנה

 ליאוה םלוא ,תיטילופ התיבש לע "דנוב.  הזירכה עובש רובעכ

 ,הילא ונפרטצה אל .התיבשה ךשמה רבדב הארוה לכ ונלביק אל ונאו
 עידוהו יתגלפמ ןוה תושעל הצר "דנוב,ה םלוא .התחדנ םג התיבשוזו

 "דנוב,ה .המויקל ועירפה םגו התיבשל ופרטצה אל .ס .צה יכ ,םיברב
 אוה ןכלו ,וידימ טמשנו ךלוה םילעופה לע ולש לופונומה יכ ,שיגרמ
 .ומצע תעד לעו ןמזה ינפל תותיבש לע זירכמ

 לש התיבשב ךכ לע ונינע ונאו .המחלמ בצמ םודארב זרכוה התע
 וישכע םה םודארב םייחה .השדחה תוירברבה לע האחמכ ,דחא םוי
 םישנאו ,םיתבה ירעש לכ םירגסנ םיירהצה רחא 4"ב .םייאזורפ דואמ
 .םירטושח םימרדנ'ז ,םיקאזוק .םינוגארד דבלמ תובוחרב םיארנ םניא

 -פב םימי ינש התיח תידוהיה היסולכואה .רוצעמב תאצמנ הלוכ ריעה
 ונגריא .ד.סו .ס.פ.פ ,"דנובה, םע דחי ונתורדתסהו ,םורגופל דח
 םע דחי לעפתש החיטבמ איה ובש ,ןולע ומסריפ .ס.פ.פ .תימצע הנגה

 ."טקשב םנמא ורבע םימיה .םורגופ השרת אלו םידוהיה םילעופה

 היצנדנופסרוק םיאצומ ונא ,הנליוב אציש "טרַָאוו סאד,"ב
 :רמאנ הב ,1907 טסוגואב 97מ םודארמ

 -טניא תוחוכב רוסחמ תאפמ ןכו םיפוכתה םירסאמה תמחמ,
 ועיגה רבעש עובשב .ס.צ ונתורדתסה ןורחאה ןמזב השלחנ ,םייטנגיל

 המכ ונגרוא .וניתורושב םייח חור וחיפהש םירבח המכ השראומ

 .פ.א.ס.צ"ה דיתע לע םימאונה וצרה ןהבש ,תוילאגיל-יתלב תופיסא

 "ריא ונתורדתסה ,(דנאבראפ רעטעברא רעטש"טסילאיצוס שיטסינויצ)
 םיחילשה וצרה הבש ,ונירבחמ םירחבנ ליבשב תדחוימ הפיסא םג הנג

 תילכלכה-תיתרבחה תוחתפתהה ןיבו םזילאירוטירטה ןיב רשקה, לע

 גיצנ .ס.פ:פו "דנוב,המ םידגנתמ ונמזוה םג הפיסאל .ידוהיה םעה לש
 לכ ןכלו ,דוע םייק וניא ידוהיה םעה יכ ,חיכוהל לדתשה םינורחאה
 חוכיוה .תרתוימ איה ידוהיה ןויראטילורפה ליבשב תדרפנ הדובע

 ."רוביצב םידה ררוע
 יי

 תיבב ךבע .1905--1908 תונשב "דנוב,ב רבח היה ינדוטס דוד
 דבע דחי ותא .24 הגולד בוחרב ,גרבצלז לבייל לש םיינזאמל הכאלמ
 תוטורפ 10 הבוג היהו ,"דנוב,ב ליעפ אוה ףא היהש ,יקצעלק השמ

 .הגלפמה תפוק ןעמל יעובש םולשת לכמ

 השראומ זכרמה רבח םג ףתתשה תופיסאה תחאב יכ ;רפסמ אוה

 ךכ רחאו ,וסקנפב והשמ ןמזה לכ ךשמב םשור היהש "דוד, םשב
 ראודה תלהנהש ףסכ חולשמ לע תולפנתה ךורעל םירבחה תא ביהלה
 דגעל ףסונ דחא רטוש לש יוולב ,תבכרה תנחתל חולשל התיה הליגר
 יכבו .םיאמודאר המכ לש םתופתתשהב .תולבנתהה העצוב ,ןכאו .ןול

 .שריה בקעיו יקצעלק השמ םלל

 0 עידוהש אוהו ,רוטאקובורפ היה הז דודשו ךכ רחא ררבתה
 םיפתתשמה לכו ,בראמ המש הרטשמה .שחרתהל דמועש המ לע

 הסאמ תונש 8-ל ריביסל הלגוה יקצעלק השמ .ורסאנ תולפנתהב
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 יפלו הרטשמה תורשל רבעו "דנוב,ב דגב שריה בקעי .תמ םשו

 ,"דנוב, -- םילעופה תועצנתמ םיליעפהמ םיבר ורסאנ ויתונשלה

 םע םג ךסכתסה שריה בקעי ןישלמה .םידוהי רקיעב .ס.צ ,.ס.פ.פ

 אוהו .תונמאנ תוכמ וב וציברה ,תבכרה תנחת דיל ובראש! ,םינלופה
 .םילוחה תיבב םימי המכ רובעכ תמ

 תונשב דנוב תרבח התיה גרבדלוג תיבל 'ץוקאר הינה ר"ד

 -יסאה ןיב דנוב םעטמ תרשקמ לש דיקפת ךשוממ ןמז האלימ .7
 ןוזמ תקפסמ התיה .םודארב אלכ-יתבב םיאולכ ויהש םייטילופה םיר

 קרזש ,ריסא ידי לע הלשכנש דע תונוש תועדוה הריבעמו םיריסאל

 עודי היהשו וטסאימ עראטסב אצמנש רהוסה תיב ןולח ךרד קתפ הל
 ."על'האמוט, םשב

 בוחר-תונגפהב םגו תובר תוש"גפב הפתתשהש ,תרפסמ איה

 יקצעלק עשוהי המלש דנובב םיליעפ ויה התא דחי .דנובה םעטמ
 היישנומ .גרבנייטש קלוי ,סקופ ףזוי ,ריביסל הלגוהש השמ לש ויחא

 ,(זבה) סוקרמ ,ןמדירפ בקעי ,ןמסיורטש ,ןייטשרג הקלס ,גרבנטור ןמלק

 ל"נה יקצעלק עשווהי המלש .דועו ןייטשריק לטומ ,ןייטשלקניפ הינמ

 לשומ ןינב די לע הנגפהה תעשב םודארב רוחשה ישש םויב גרהנ

 .יקצעלקו םינלופ 24 םחיניב םיניגפמהמ 25 וגרהנ הז םויב .זוחמה

 190577 תונשב םימדה תוערואמ
 :יקסני'צברטס םולש לש ויתונורכזמ

 םידע ונייהו .הקסלבול בוחרב יבא םע יתלייט תותבשה תחא
 ףלש רטושה .תיבל טלמנש ידוהי ריעצ רחא רטוש תפידרל

 אצי הז ירחא דימ .תוירי רצחהמ ונעמש םידחא םיעגר רובעכו חודקא
 התיהש .םישרפה לש רמשמה"תנחתל רהימו תיבהמ הלהבב רטושה

 םיעגר המכ רובעכ ."הדובלצ, םשב עודי ,הקסניוורדהקסבשרו תניפב
 .זוחמה לשומ ןינבל םישרפ 4 יוולב דעוצ רטושה תא בוש וניאר

 רצחל םייתניב וסנכנ ,טלמנש ריעצה לשו םירבח ,םילייטמהמ םידחא
 םילוחה תיבל ותוא וריבעהו אפור וקיעזה םה .השק עוצפ ותוא ואצמו
 לש הנב הז היהש ררבתנ .ויעצפמ תמ םימי המכ רובעכ .ידוהיה

 3 הקסלבול בוחרב הררוגתהש ,ליזייר הדיירפ ,העודיה תדליימה

 דומש וטשפ .הרידא תוצצופתה הקסלבול בוחרב העמשנ דחא םוי

 "פמה .בוחרב לגרב ךלהש ,םודאר תרטשמ דקפמ לע הצצפ הקרזנש תוע
 טייחח לש ותשֶא התומ תא האצמ הצצפה יסיסרמו םוקמב גרהנ דק

 .קושה ןמ הרקמב הרזחש םידלי המכל םא ,"עלעודנעג, הנוכמה
 הקסלבולמ עמייש התה תיב לעב ,דחא .עשפמ םיפח םיחרזא ינש! ורסאנ

 .וררחוש ףוסבלו בר ןמז ורקחנ םהינש ..ןייטשניבור השמ טייחהו 4

 ,תוצצופתה לש קזח דה יתעמש ,הנרופס בוחרב יתכלב ,רחא םויב
 םוקמב ספתנ .הצצפ קרז ינלופ טנדוטס .והשמ הרק בוש יכ יתוניבהו
 םגמאש רנרוו טנדוטסה הז היה .הילת וילע המייא םוריחה-יקוח יפלו

 תמוקת ירחא המקש הייריעה תצעומ .םודרגה לע ןמז רובעכ הלע
 םע לבוגה בוחרה לע ומש תא העבקב ,ורכז תא החיצנה ןילופ

 .רהוסה תיב ןינב

 םתוא םיריזחמ םהידלי לרוגל םידרח םירוה ויה ,תונגפה ששחמ
 בוחרל דחא םוי ונעגהשכ .ךכ הגהנ ימא םג .התיבה רפסה תיבמ

 רקיעב תבכרומ ,םינכפהמ לש הלודג הנגפה עתפב החיגה ,הקסלבול

 םע דחי הדעצש גרבדלוג הינה הריעצה תא ינא רכוז םהיניב .םידוחי
 .םיבר םילעופו יקסניזדר לרב תחפשמ ינב לכ תא ,'ץוקר יבצ הרבח

 ,רעדירב ןוא רעטסעווש, :םיניגפמה ינפב רשוהש ןומזפה יפל רוכז המש

 *' ..טנעדיזערפ א.ןייז טעוו רָאי א רעביא טנייה ןופ ...טנעה יד זנוא טיג

 :וימשר תא ראתמ (ןוזדיוד) דודיןב בקעי

 הלועפ לוהינב ונמשאוהו .לודגה יחאו ינא ונרסאנ 1905 תנשב
 יתלבק ןויצ ילעופ תונויער תא .ןויצ ילעופ ןעמל תילאגיל-יתלב

 ינאו יחאש רחאל ,העונתב היחה חורה היה בוארטניו הירכז .השראוב
 הפוקתה התואב .םודארל .המ ןמז רובעכ ונרבעוה .השראוב ונרסאנ
 דאקובורפ .םיילענ רפת ,שריה בקעי םשב רוטאקובורפ םודארב לעפ
 ומצע גיצה יאטילה .ומש תא רכוז ינניאש ,דחא יאטיל היה ינש! רוט
 וא דמע השארבש, הלש תידוהיה היצקסב .ס.פ.פ תגלפמב רבחכ
 ןיב םירסאמה וליחתה זא .ןישלהו םינפלו ינפל סנכנ .ןמכייט לאומש
 .הילתל ונודנש באטסוגו ץיר .ס.פ.פ ירבח ינש םג ויה םהיניבו םידוהיה
 לאומש תא םהיניבו ,לוכיבכ וידידי תא םג תונוטלשל ריגסה יאטילה
 ,תובו רקחנ שרעה בקעיש ירחא .םירחאו שרעה בקעי ,ןאמכייט
 וסינ תובר תוחטבה תרומתו יפוא שולח אוה יכ ,םירקוחל ררבתנ
 .וירבח לכ תומש תא רסמו יותיפב דמע אל .וירבח םה ימ ונממ איצוהל
 .םהילא תישיא הניט ללגב םיבר םידוהי םג ריגסה ךכ רחא

 .תסנכה תיבב תילאגיל-יתלב הלומעת יתלהינ יכ ומישאה יתוא
 ויחא ,ה'צני רסאנ יתא דחי .רהוסה תיבב יתייה רוסא הנש יצחו הנש

 אוה .אבצב הלומעת לוהינב םשאוהש ,ןטייועלקניפ ואיל לש רוכבה

 ,תויחרזאה תויוכזה תא ונממ לולשל ידכ ,ךרפ תדובע דחא םויל ןודינ
 .ריביסל שרוג ךכ רחאו

 -ץראל דימ ונילע ,רהוסה תיבמ יחאו ינא ונררחושש ירחא

 ריביסמ חורבל לדתשמ ןייטשלקניפ ה'צני יכ ונל עדונ ןאכו ,לארשי
 ץראב ונגשה .ותפיאש םישגהל לוכי וניא טרופספ רסוחמ םלוא ,ץראל

 חורבל ול ונרשפיא ךכו ,ריביסל םייפגמ גוזב והונחלשו ,טרופספ

 ואיבה תירבה [תוצראב אפור זא היהש רוכבה ויחא .ןילופל הרזח
 ןמז דמעמ קיזחה אל ,ןיטולחל ותוא סרה שוריגהש ירחא םלוא וילא
 .תפחשמ תמו בר

 ורסאנ .םודארב םיבר םירסאמ דוע וכרענ הכפהמה ןולשכ ירחא
 ףוסבל ספתנ שרעה בקעי .םיאלמ ויה אלכהייתבו םינכפהמ תואמ

 רובעכ ,השק עוצפ הדשב ראש!ו ,תוצרמנ הכוה ,תבכרה תנחת דיל

 .ויעצפמ תמ םישדח השולש

 ותוירזכא ,יקצסנוו םשב יסור זא היה םודארב הימרדנ'וה דקפמ
 ילע .הביס לכ אלל רסאמב םישנא קיזחמ היה אוה .רבד םשל התיה
 .ריביס יתכריל ינשרגי ךכ רחאו ,רסאמב םינש שמח ינקיזחיש םייא
 .וגרהו וב הריש ינלופ רוטאקובורפ םע ךסכתסה רבד לש ופוסב

 -טפנש ירחא החוורל המשונ םודאר ריעהו ,הילתל ןודינ רוטאקובורפה
 -יתבב היצזינאגרואיר הכרענ הז הרקמ ירחא .דחי םג םהינשמ הר

 םג ונררחוש וז תונמדזהב .וררחוש םישנא תואמו  סייאבצה ןידה
 .יחאו ינא

 ןודינ ןמכייט לאומש .ס.פ.פ ישנאו םיאדנוב םג ויה רסאמב יתא
 -שמל דע היה רוסא םינש 4 ..ס.פ.פל ותוכייתשה ןוועב הנש 12 רסאמל
 .רסאמ תונש\ 10 ירחא ררחוש הכפהמה ץורפב .ריביסל שרוג זאו טפ

 יכ ,ינא רכוז .םינלופה לע דוהא היהו .ס.פ.פב בושח דיקפת אלימ

 ץוחמ םינלופב וברעתה אלו ,תדרפנ הצובק םידוהיה ויה רהוסה תיבב
 תא ורצה םיגלופהש רחאל יוניש וב םג לח ףוסבל .ןמכייט לאומשל

 .ץראל הלעו ןויצ ילעופל ףרטצה .וידעצ
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 -טסוא ,םודארב .ס.פ.פ תורושב 190276 תונשב לעפ לקנרפ דוד

 תא אוה הלעמ 1938 רבמבונמ "הנובירט..ב .'זרימודנסו בוטפוא ,ץיבור
 :ויתונורכזו ויתויווח

 םינלופו םידוהי דוע םע דחי יתרסאנ 1906 רבמבונב 20זב,
 בלסידלו .,ןמציו והילא :ויה םירסאנה ןיב .הנשלה בקע ,ץיבורטסואב
 הזוא .סקופ ףזוי ,לקנרפ רטויפ ,גרבנייו קחצי ריד ,ןיטשגינפ
 תדבוע ואָמב .ריביפל שרוג .לקנרפ :דוד .דועו ןמפיל ,רלדא ,גרבנייו
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 -- אוה רפסמ -- ונדייטצה .החירבל תטרופמ תינכת ןמז רובעכ

 ,.הארנכ ,ועדיש םירטוש ונתוא ופיקה רעיל ונברקתהשס םלוא ,קשנב

 ונאו ,וקלתסה קשנב םהילע ונמייאש רחאל .ונתוינכת לע שארמ

 םירבח ונל וכיח םש .םולשב םינושארה רטמוליקה 140 תא ונרבע

 לכב ונרתחו הריס ונספת .ץיבוא רהנל ונעגה .ךרד-ירומ ושמישש

 .ןייוצמ עלק היהש ,ונירבחמ דחא .רמשמ ונתוא גישה ךא .תוחוכה

 םשו ,קסמוטל ונעגה ףוסבל .םירטושהמ דחא גרהו םיפדורב הרי

 ובורק ,ןיטיול םשב םיינשדאפורל תמייוסמ תבותכ יפל דימ יתינפ

 ,הטיסרבינואה טנדוטס לש םידמ יתלביק .םודארמ ראטאט ר"ד לש
 תורמשמ תבכרה תנחתב ויה קסניבל'צל יתעגהשכ .יכרד יתכשמה ךכו

 יתוא ןימטה תבכרה גהנ םלוא .םיטלמנה ירחא ושפיחש םירטוש לש

 ריכה ןורקב .םודארל יתעגה הקומע הניש לש תועש 18 רובעכ .ואתב

 העיגה תרחמל .יתחפשמ ינבל עידוהל דימ שחש ןמופלש חנ יתוא
 והימרי לש הנטקה הדעסמב םהל יתיכח םש ,קסי'זרקסל החפשמה

 .ץיבונסוס ךרד ןמזייפש והילא יסיג יווילב יתעסנ םשמ ,ראיושרוו
 לאקזחי .היסור ימוחתל ץוחמ התיהש ,תיברעמה היצילגל 'וכו בונזרכ

 תא םולשב יתרבע ךכו ,ולש| טרופספה תא יל ליאשה יקסרבמירונ

 היקסריביס,ב הראות תאזה החירבה תשרפ לכ .ירטסואייסורה לובגה

 .הכפהמה ישנא ןיב םייפנכ הל התשעו .1908 רבמטפס ,"ןזישז

 :ןהיניבו הכפהמה ימימ תוליעפ המכ לש ןנורכז הלעמ אוה ףוסבל =

 תיבל ןמזייפש הזור ,גרבנייו קחצי .פורפ לש ומא ,גרבנייו הינור

 ,םיוב?טייט תויחאה ,םיפדרנ םיטסילאיצוס התיבב הריתסהש ,לקנרפ

 .תורחאו דלפסברא הננא ,'ץוקאר הינה ,ראטאט הבטסוג ,רצנט היפוז

 תאפמ םימעפ המכ רסאנש ,ןיול ןומולס ףתתשה םזיואצב קבאמב

 ויחא ,טאווח לאירבג ליעפ היה רחא חטשב .יסורה אבצב הלומעתה
 םג ופתתשה הכפהמב .טאווח לשרה םודארב תונויצה ץולח לש ריעצה
 סחנפ הפואה ,לדנאמ ביל לארשי ,םיובנריב דרנרב ,לפוטרמ בלסלוב

 לאומש ,סאוויילב ןמטוג ,ןמצייוו בייל ףסוי ,ןמצלאמ לרב ,לקנרפ

 השמ ,ןמקב קחצי ,ןמטור בקעי ,םיובנגייפ ףלוו ,םיוךלגימ והילא

 ,יקצעלק .ג: ,רלדנהנצייוו ןמחנ ,יקזדורגובונ בייל רתלא ,גרבנטסריפ

 .םירחאו יקסבוטפוא עשוהי ,סקול יאתבש ,גרבסייוו ןמלק

 ב

 תיבב ורבקנש םינכפחמה תמישר המסרופ 45 ןוילג "הנובירט,,ב
 ףסוי ,רקנב בייל ,יקצעלק דוד ,ןמדור ןרהא : םהיניבו ,ידוהיה תורבקה
 השמ ,ןמיוב לדנמ :1863 לש דרמה ימימו) דלוג יכדרמ ,ביורטנייו

 .טלבשריק המלשו ןמרירפ

 1906-ב חיהש ,טאווח לאירבג לע טאווח בקעי רפסמ 46 ןוילגב
 טלמנ .תיטילופ תוליעפ בקע רסאנו רחסמל ינלופה ס"היב דימלת
 וספת םיסורה םלוא .םודארל רוזחל הצר המחלמה הצרפשכו ,היגלבל

 "דנוב.. תעונת / [ביורמנייו דוד]

 םודארב םיידוהיה םילעופה ויח דובעשו ךודכד לש הריוא

 ויה םישובל .הכאלמה"לעבו לדה ינוונחה םהומכו .האמה תליחתב
 רחואמ דע תוכושח תואנדסה יתבב םיעולב ,יתרוסמה ידוהיה שובלב

 | .הלילב
 תונויצה לש התעפוה םע םודארב תבשונ הליחתה הננער חור

 םייחל ההימכ םג היתובקעב האיבה תימואלה תוררועתהה .תיאלצרהה

 ינוגרא םימילו ,םיליכשמ תודוגא ומק .דובעשמ רורחשל רתוי םיבוט
 .םחיתפש לע "םזילאיצוס. המוסקח חלמחו םילעופ

 םש .גרובסרטפ רצכמב ותוא ואלכו .הדוספר ךותב ,יטלבה םיב ותוא
 וחורב רובש יקסנרק ימיב ררחוש .דדוב את ךותב םייתנש רוסא היה

 יבבוח, היסנמיגב תיתפרצל הרומכ דובעל הסינ .םודארל רזחו ופוגבו

 םילוח-תיבב חכשנו בוזע תמ אוהו ,וילע הרבשנ וחור םלוא ,"תעד

 .חור-ילוחל

 -לויט תא ןוסנרב ןואיל ד"וע ראתמ .,1939 ראונימ ןוילגב

 הכולהתב ואצי תשורחה-תיב ילעופשכ ,1904 תנשב םודארב תוומה

 ,לגדה אשונ דעצ שארב .הלשממה ןינבל דע הקסלבול בוחר ךרד

 אבצה םלוא .ףטו םישנ ,םירבג וירחאו ,יקסבוקטאיוק-סרמיצ לעופה
 התואב .םימד ריצק תונויגפו תוברחב ורצקו שאב וחתפ הרטשמהו

 דקפמב הצצפ ליטהש! 17דה ןב רנרוו טנדוטסה גרוהל אצוה הפוקת

 .הירמרדנ,זה
% 

 תא ןיול ןומולס רפיס "עמיטש רעמַאדאר, לש לבויה ןוילגב
 .1900--1904 תונשב םודארב תינכפהמה העונתה לע ויתונורכז

 העש ,1904 ןמל ינא רכוז םודארב םילעופה תעונת תודלות תא,
 .םודארב "דנוב,ה דסונ וז הנשבש המוד ."דנוב,ל יתפרטצהש

 םה .ךורבנזייט םיחאה זכרמה תוחילשב םודארל ועיגה אוהה ןמזב

 ויה םהו ,היצנגילטניאהו םילעופה ןיב הפנע הרבסה תלועפ ולהינ
 םיחילש ועיגה ריעה תא ובזעשכ .םודארב "דנוב,ה יגיהנמ השעמל

 -וטס לשרה, יונכב םינלמעותהמ דחא ינורכזב תרחנ דוחיבו .םירחא
 בורל .ןברק לכל תונוכנ ידכ דע םינומהה תא ביהלהל עדישי ,"זראיל

 תיב דילש השרוחב וא ,רוטפק רעיב ומע יאשחה תופיסא וכרענ
 תאזכ הפיסא תעשב ,םעפ .ךרדה לכ ךרואל ודמע תורמשמ .תורבקה
 ןילופ לש םיטרקומד לאיצוסהו "דנוב,ה םעטמ הכרענש ,רוטפק רעיב

 םהיניבו ,םיפתתשמ תורשע המכו םיקזוק לש תרשרשב ונפקוה ,אטילו

 אל יל םרג הז ןאיראמ לש ורסאמ .ורסאנ ,"ןאיראמ,, ינלופה ןכפהמה
 ינפל תודועתה לכ תא ותרידמ ןוזפחב איצוהל יתצלאנ יכ .תורצ טעמ

 הקסנאוור בוחרב םג וכרענ הלאכ תופיסא .עיגהל קיפסת הירמרדנ'זהש
 ראגיל יתלבה תופיסאה םוקמ תא זא וארקשו יפכ ,"תילעופה הסרוב,ב
 תוגוז ןיב תוגלפמה תלומעת הלהנתה בוחרב לויט ידכ ךות .תויל
 .םיינכפהמ םינולע וקלוח םהיניבש ,םילייטמה

 ונגראתנ הרהמ דע .םלוא .םיאדנובה בוחרב וטלש אוהה ןמזל דע
 רילצה הבחרה הלומעתל תודות .ס.ס ירבח ,.םיטסילאיצוסה םינויצה םג

 םידוהיה םילעופהמ םיבר ,רצק ןמזב הילא ךושמל וז העונת הח
 לע תורחתההו ,תוטטק תוגלפמה יתש ןיב וצרפ הז עקר לע .םודארב

 הריגההו םיליעפה לש םירסאמה ףא לע .תופירחב הלהנתה לעופה שפנ
 דצמ דודיעו קוזיח ולביקש תויורדתסהה ושלחנ אל ,ץראל ץוחל

 .ןהלש םיזכרמה

 "והיח םילעופ תודוגא ונגראתנ 1903/47ב תינכפהמה הסיסתה בע
 םיזכרמהמ ,ץוחהמ םינושארה םיחילשה ועיפוהו ,תרתחמ יאנתב תויד

 .ס.ס"ו "דנוב,ה -- ריעב וטלבתה םילעופ תועונת יתש .םילודגה

 "אבו "תו'זריב,ב םינומהה ןיב תוצרמנ הרבסה תולועפ ולהינ ןהיליעפ

 .ריעל ץוחמ יאשח תופיס

 םזיראצב המחלמב ןושארה שאה ןחבמ תא זא הרבע םודאר

 .ריעה תובוחרב אתווצב וניגפה םינלופו םיידוהי םילעופ .םימדהדבוקע
 הנושארה. הידגארטה הללוחתה הקסלבול בוחרב לשומח .תיב דילו
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 ונרבח םג אצמנ ,זא ולפנש םיברה תונברקה ןיב .םודאח. תודלותב
 המחלמב ךיראתלו למסל התיה תאזה םימדה תנגפה .יקצעלק בוהאה

 .םיאכודמה םינומהה ליבשב רתוי בוט דיתעל תיאוריהה

 היסור יבחר לכ תא תיטילופ הרעס הדקפ 1905 ראוניב 9פיב

 דגנ רוריטה ,הרישיה הלועפה תרבגהל המרגו םודארל םג העיגה

 תינומהה הפיסאה איה -- תיטנאזופמיאה הנומתה יחור יניעל .רטשמה

 ןיב רעוס חוכיו להנתה הבשו ,לודגה תסנכה תיבב תבשב הכרענש

 ינויער תוברח חוצחיצ הז היה .ס.ס"ו "דנוב, : תוגלפמה יתש יגיצנ

 תידוהיה םילעופה תעונת לש תונוש תושיג יתש ןיב לודג הדימ"הנקב
 סקנפב חיצנהל הבוח לודגה חוכיוה ותואב םירבודה תא .םודארב

 -שאקיךפ לעקנעיו עיסאמ ,םידדצה ינשמ םימאונה הלא ויה .םודאר

 םיפתתשמה יפלא תא ופריצש "דנוב,מ רדנסכלאו .ס.סדמ קישט

 .תובהלתה תרעסב

 ידי לע ונבנש םיסרתימה ויה ינורכזב התרחנש הינשה הנומתה

 ילעופ לש תפתושמ הנגפה תעשב ,הקסלבול בוחרב םיידוהי םילעופ

 ,תונגפה ,םיחוכיוו תופיסא השודג םהה םימיהמ הקינורכה .םימעה ינש

 המקש תימצעה הנגהה לע םייוליג דוחיבו תויושקנתה ,םיסרתימ

 ןיכה יראצה ןוטלשהש םימורגופה דגנ ןנוגתהל ידכ ידוהיה בוחרב

 .הפי םינמואמ םירדאקו קשנ ינסחמ זא ודמע ונתוש'ול .םידוהיה דגנ

 : רפסמ סיראפמ ןמרבוה שיבייל םייח

 תעונתל םודארב ידוהיה רעונה ףרטצה 1905 תכפהמ הצרפשכ

 םילעופהו חורה ישנא ןיבמ םיבושח תוחוכ וכותמ איצוהו ,םילעופה

 ,ביורטנייו והילדגו דוד םיחאה תא ןייצל שי הנושארו שארב .דחאכ

 "בול בוחרב םימדה תנגפהב ופתתשהש ,םירחאו ןמכייט לאומש תא

 ןיבמ םיברו סאג-לושהמ טייח לש ונב ,קיצאי ןורהא לפנ זא .הקסל
 -כפהמ ורסאנ "רוחשה וואטסירפ,ה לע הצצפה הקרזש ירחא .םינלופה

 אוהה ןמזב .ריביסל שרוגש! ןמכייט לאומש םג םללכבו ,םידוהי םינ

 מינכפהמל תובר תורצ סרגש שרעה בקעי םשב ידוהי ןישלמ טג עיפוה
 .ץראל ץוחל חורבל וצלאנש םידוהיה

 ויהש "דנוב. ירבח לש םהיטבל תא ראתמ יקסני'צברטס םולש
 : םייאמצע הכאלמ-ילעבל

 ישנא תרזעב ,םודארב ותוליעפ תא "דנוב,ה שדיח 1916 תנשב

 חילש םינש המכ ךשמב היה זכרמה םעטמ יארחאה .השראוב זכרמה
 ןגריא אוה .הכפהמה תונשמ קתוו לעב ,"ץעיוואלאטעמ לשרעה, םשב

 יקיתוב רזעיהל היה לוכי אל םלוא ,שדחמ םייעוצקמה םידוגאה תא

 ולש תא השע ןמזה .הכאלמ"ילעבל םייתניב ויה ןבורו ליאוה דנובה

 -מצע הכאלמ-ילעבכ ורדתסה .ד.ס ,.ס.ס ,.ס.פ.פ ,דנובה ישנאמ םיברו

 ."הכולמ-הכאלמ,  עודיה םגתפל םאתהב ,םייא

 תידמעמ הניחבמש יפ לע ףא ,.םיליעפ וראשנ דנובה יקיתוומ המכ

 יכדרמ ,רלמיז קיזייא ויה הלא ןיב .הדובע ינתונ תניחבב ויה םה

 -ילעב ןוגראל ורזח הרהמ דע םלוא ,םירחאו םיובנגיפ ףלוו ,ש'זוראפ

 תודסומב הכאלמה ילעב יגיצנכ םג ורחבנו ,םיליעפ ויה ובש הכאלמה

 הנמנ הכאלמה ילעב בולק לש עירכמה בורה .םיירוביצהו םיינוריעה

 .קזח ןוגרא םהל היה .ךכיפלו ,םילעופה תועונת יליעפ םע רבעב

 ףסוי השמ ויה םינוש תודסומב "דנוב,ה תא וגצייש םודאר ינב ןיב

 רישע רבע היה סקופ ףזויל .ןייטשלקניפ םהרבאו יודנאל קראמ ,סקופ

 םג ספת ,בוט םאונ .המזיו ץרמ אלמ ,ליכשמ .1905 תנשמ "דנוב,ב

 קראמ םע דחי "דנוב,ה תא גציי .קנב להנמכ הדמע ןורחאה ןמזב

 "ידיה יפלו היסורל טלמנ תיצאנה השילפה םע .ריעה תצעומב יודנאל

 ןוטלשה תרמצב ליעפ קלח חקלו ,המחלמה ירחא ןילופל רזח תוע

 | .יטסינומוקה

 השנמ ,םקופ השמ םג ויה 1905 תנשמ "דנוב,ה יליעפ ןיב

 ,םיובנגייפ ,יולברעטסנעפ ריד ,רפמופ ,ןרוהנייא דוד ,"ןטקה "דנוב,,המ

 .דועו גרבנייוו ה'זוא ,שינייב

 ןויצ ילעופ תעונת / יקסנייצברטס םולש

 העפשה ועיפשה 'וכו תופידרה ,תוערפה ,1905 תכפהמ ןולש

 אל םגו דבלב העש"ייח ויח אלש הלא .ידוהיה רעונה לע 3

 אוה תידוהיה הלאשל ןורתפהש ושיגרה ,רקעה םזיטילופומסוקל וספתנ

 .תיאמצע תתדלומב
 העונְת התיה יכ םא ,םיקומע םישרש םודארב התכיה תונויצה ,ןכא

 ףילחהל ידכ ,תויטרפ תורידב בורל סנכתמ היה רעונה .תילאגיל-יתלב

 לש םהיתורידב וכרענ הלאכ תופיסא .הילעהו תונויצה תולאשב תועד

 .ןמיוב חמצו רנרל תחפשמ ,ןמטור לרב

 זכרתה ןאכ ."המידק,, ןודעומ היה םודארב תונויצה יזכרממ דחא

 ילעופ יניערגמ בכרומ היה בורה םלוא ,תופקשה לדבה ילב ינויצ רעונ

 העונת דוסיי תארקל הנפמה .םלוא .תרתחמב םדוק דוע ולעפש ןויצ

 ליחתה השראוב זכרמהש ,העשב לח םודארב ןויצ ילעופ לש תנגרואמ

 ויה ןויצ ילעופו "דנוב, יחילש .הדשה"ירעב רעונה שפנ לע םחלהל

 הנהו .םהיתורושל רעונה שוביכ םשל ,םודארל תופוכת םיתעל םיאב

 רבדב הלאשה "המידק, ירבח ןיב הררועתה תואצרה המכ ירחא

 םלוא .ףרטצהל טילחה "המידק,, ירבח בור ."ןויצ ילעופ,ל תופרטצה

 תונויצה רצבמל בשחנש "הרוטלוק, ןודעומל רבעו בריס טועימ

 בייל השמ :ונמנ "המידק, ןודעומ לש םינגראמה םע .תיללכה

 "ברטס שולש ,(ץראב) ןמדירפ םהרבא ,(רגינג ,ינשוש) גיווצנזור

 .(םיצאנה תונברק) ןמרוק ףסויו ןמטור לאקזחי ,(ץראב) יקסני'צ

 תעשב ,הירבחמ דחא לש הנשלה ללגב "המידק, הרגסנ 1917 תנשב
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 ותופתתשה דגנ ,שידיאב תילגרמ .א.ש 'חה םאנ הב םירבח תפיסא

 לש טפשמה"תיב .רלדיפ ר"ד רמומה לש ותייולב ידוהי רובצ לש

 .רסאמ תועובש 6-ל ל"נה תא ןד ירטסואה שבוכה

 רפס תיב וחתפ ,14 הקסבשראו בוחרב ןועמ ורכש ןויצ ילעופ יליעפ

 תויעוצקמ תודוגא ןוגראו םירבח תשיכרל הלועפב וליחתהו ,יממע
 לע ןויצ ילעופל "דנוב, ןיב להנתה השק קבאמ .תשורחה יפנע יפל

 -וכב תוכז "דנוב,ל התיהש יפדלעדףא .תויעוצקמה תודוגאב הדמע לכ

 םידוגיאב תודמעה בור ןויצ ילעופ ושבכ ,םודארב ידוהיה בוחרב הר

 ץלאנ ףוסבל .ריעב הררשַש תינויצה תרוסמל תודות םייעוצקמה

 ינוגראה חטשב תולועפה לכו ,ןויצ ילעופ לש םחוכב תודוהל "דנוב,,ה

 .תחאכ תוגלפמה יתש תעד לע ושענ .תותיבש חזרכה תוברל

 ,ביורטני"ו הירכז ,ביורטנייו דוד :םירבחה ונמנ ימוקמה דעוב

 הכלמ ,ןמכייט לאומש ,ןייטשלקניפ ריאמ םייח ,יקסני'צברטס םולש

 ,טלבנשריק השמ, ינדוטס דוד ,(יקסני'צברטס) רקוצ לדנימ ,תילגרמ

 .טלג לארשיו רברו שיבא ןמפייז השמ ,ןמפוה ,ןיקצמ

 לאומש ודמע ןויצ ילעופ לש םייעוצקמה םידוגיאה שארב

 ,ןמפייז השמ ולהינ תוברתה תלועפ תא .הלאה תורושה בתוכו ןמכייט

 ,לאימח בקעי ,רקוצ לסיז ,םיוב השמו ןמחנ םיחאה ,תילגרמ הכלמ

 השמ לש ונב) רקוצ םגנוב ,יקסבולקוס ,ןמכייט לרפ ,רויכלימ היעשי
 הדשב םג הלעפ הגלפמה .םירחאו רפוק בקעי ,ץלמ ,ןמליפש ,(רקוצ

 ,ךאלמ בייל רפוסה תושארב הקסה ירמחל ןסחמ חתפנ .היצרפואוקה



 *תיבו הביר לבייפ תושארב הינכרצ ,ןמכייט לאומש תלהנהב היפאמ

 הנגה םג הנגרוא .ינדוטס דוד תלהנהב םיילענל יביטרפאוק הכאלמ
 ףנגהה יליעפ םע .ביורטנייו הירכז קשנב ןמיא הירבח תאש .תימצע
 גייטשלקניפ השמ ,ינדוטס באז ,ןמכייט לאומש ,ביוךטנייו הירכז :ונמג
 ?לדנס ,ןייטשטור ,ןייטשרוב ,תילגרמ .א .ש ,רקוצ .ל ,יקסני'צברטס .ש
 םינלופה לש תוינימי תוצובקש העשב ןחבמב ודמע הנגהה ירבח .'וכו
 תינמזה הלשממה ידימ ןוטלשה תא איצוהלו בוחרה לע טלתשהל וסיג

 .ןיקבולב

 ץליק חסונב םורגופל שממ לש הנכס התיה היופצ רשאכ ,ןינז היה

 הא ,םלועה תומוא ידיסחמ דחא תא חבשל ןייצל םוקמה ןאכו ,בובלו

 "ממה לש םודארב ןושארה ראסימוקה ,יקסב ו רדנסכלא .ס.פ.פ גיהנמ

 םע .יקסדוסליפ לש םיישארה וירזועמ דחאו תינמזה תינלופה הלש
 רוסא .ירטסואה שוביכה ימיב דוע תונוש תויונמדזהב יתשגפנ יקסב'זר

 ,.ס.סו "דנוב,המ םידוהי םיליעפ םע שגפנו אלכ"יתבב הובר םינש היה
 בייחמ אוה יכ ריהצה תונמדזה לכבו םיבר םיידוהי םיריש הפ לע עדי
 אוה ,הנגהל הרזעל רשקב וילא ונינפ רשאכ .םידוהיל תויוכז ןויוש
 תוגולפמ תורמשמ ביצה םגו ,קשנ תאישנל ימשר רושיא ונל ןתנ
 .םידוהיב עוגפל תינויצקאירה הנגפהה יפתתשממ עונמל ,יממעה אבצה

 .םייסהו הליהקה ,היריעל תוריחבב ליעפ קלח וחקל ןויצ ילעופ

 ,ןייטשלקניפ קראמ ,ביורטנייו דוד :ויה םודארב ןויצ ילעופ יגיצנ
 רחבנ היריעה תלהנה רבחכ .יקסני'צברטס םולשו ןמכייט לאומש
 ףזוי : םיגיצנ ינש ויח "דנוב,ל .ןייטשדלוג הדוהי ןויצ ילעופ םעטמ

 ."ודנאָל קראמו סקופ

 :ונמנ רעונה יליעפ םע .תפומל ןגרואמ היה ןויצ ילעופ לש רעונה
 ןמפוה ,(םעונ) רקוצ לאומש ,רקוצ לשיפו םינוב ,ףסוי םיחאה תשלש

 .דועו תילגרמ אנינח ,ץישפיל
 ףרטצה עירכמה בורהו ,ןויצ ילעופ ברקב גוליפ לח 1921 תנשב

 .לאמש ןויצ ילעופל

 -ונת תלועפ לע דיבכהל ינלופה ןוטלשה ליחתה 1925-2 תונשב
 לסחל הרטמב םיינומה םיטפשמ וליחתה םודארב םג .םילעופה תוע
 םירבחו ,םיכורא םינמזל ורסאנ ןויצ ילעופמ םיבר .לאמשה תוגלפמ תא
 "רשי ץראל ולע םהיניבמ םיליעפה .ןילופ תא בוזעל וצלאנ םיטעמ אל
 םודארב םיראשנה .רוביצהו קשמה ייחב תובושח תודמע וספתו ,לא
 ןומימ תא .םיצאנה ידי לע הליהקה לוסיחל דע םתוליעפ וכישמה
 לאומשו ץנרקנזור ,גרבנטור לאיחי םמצע לע ולביק םירסאנה תנגה

 .תילגרמ הכלמו
 .תימשר תבותכ אל ףאו ןודעומ ןויצ ילעופל היה אל ןמזה תובסמ

 "רא, -- "דנוב,ה) "םייה רעטייברא, םשב הלשממב העיפוה העונתה

 תשלובה ישנא םירקבמ ויה םיימשרה םינודעומב .("דנאבראפ רעטייב
 ליבקמ ןודעומב ךרוצ היה ןכלו ,םירבח תופיסאב תובורק םיתעל

 העונצה םתריד השמיש הזכ ןודעומ .םייתגלפמה םיסוניכה ליבשב
 .12 (הקסלבול) וגיקסמור'ז בוחרב תילגרמ ילא לאומשו הכלמ לש

 סנכתמ היה ןאכ .םודאר רוזיא לכל הגלפמה רבד אצי הזה תיבהמ

 .תויוצעיתהל יימוקמה דעוה

 ,ריעל ץוחמ ואבש םירפוסו םירבחל הינסכא םג השמיש הרידה

 .צ .א ,יקסבולטיז ר"ד ,רנק ,לייזרטפ ,בל ,סירוי ,ןזור ,לבבורז : ןוגכ
 .דועו שיקרמ ץרפ רגנמ .י ,גרבנירג

 'חה לש התלהנהב צ"עופ לש ןודעומב שידיי תפשב הירפסה

 .םודארב רתויב הלודגה התיה תילגרמ הכלמ

 לדנימ םירבחה ידיז-לע תובדנתהב להונש לוז ןונזמ היה ןודעומב

 וכרענ ןודעומב .הינדוטס העופו השמ ,ןייטשלקניפ ,ןמסייוו ,רקוצ

 הרבסה תופיסא -- לוח ימי תולילב תחא"אלו םיגחבו תבש תולילב

 ירבח ףאו םייתגלפמ"יתלב ,הגלפמ ירבח ,בר להק ףתתשה ןהב

 .תורחא תוגלפמ

 *אר זוחמב םינלמעותכ ולעפ םודארב ןויצ ילעופ תגלפמ יליעפ
 ,לאגי ,שיפסייו ק'צומ ,יקסבוק'צימז :םירבחה ןוגכ ,הצליקו םוד
 .םירחאו רסיג .ד .מ

 הלועפ תאז לכב ףתיש ,םידוהי תבהאב ןייטצה אלש ,תיבה רמוש

 עידומ היה דעומ דועב .םיטסילאיצוס םהש ועדיב ,הרידה ילעב םע
 .וא קיעזהל קיפסה תחא אלו ,םוקמה תברקב תשלובה תעונת לע
 .לקנרפ לאיחי לש ותריד ךרד וקלתסהש םיפסאנה

 ,טרפב ןויצ ילעופ לעו םודארב םילעופה תעונת לש הבצמ לע
 ןממפייז חשמ ידי לע ותעשב חלשנש ינייפואה בתכמהמ דומעל ןתינ

 :ץראב וירבחל םודארמ (דוד"ןב)

 ץראבש םיאמודארה םירבחה לכ לא -- 1922 לירפאב 24 ,םודאר,
 ! לארשי

 שדחמ רושקל וישכע דע ונתורשפאב היה אל לודגה ירעצל

 ונלדיגש (לאמש ןויצ ילעופ) ונא .המחלמה בקע וערקנש םיטוחה תא
 -נאוואה תויהל ולכות ןעמל ינחור קשנב םכתא וגדייצו ונקיחב םכתא

 ךרדה םיתחתח-תאלמו השק המ ,בטיה םיעדוי ונא ,ץראב ונלש דראג
 םידוהיה םינומהה לש ילכלכה ןברוחה תא םיאור םתייה וליא .הלואגל

 דוע םתייה -- ונתעונתל ץק המשה תימש!טנאה היצקאירח תאו ןאכ
 שי ץראב םכלצא םילעופ האמ .תיבוכורובה תמאב םיענכתשמ םעפ
 ןאכ תואמ שמחמ ילכלכה ונדיתעל רתוי הברה הלודג תובישח םהל

 םאו ,דוביאל ךלוה תובר םינש ךשמב ןאכ ונרציש המ לכ .ןילופב
 .םישנא 3--2-ל תודות הז ירה ,דמעמ ןיידע םיקיזחמ ונא

 -וקה םתיב תא וחכש ,תחא החפשממ םירבח םא אוה עוושמ לווע

 ןיא .םכיניבו וניניב רשג םיקהל וננוצרב .ץראל ולעש רחאל םד

 ,הלוגה תא תוזבל אלו "שיטפ,, ןיעמ לארשי ץרא תא תושעל וננוצרב

 תודוסי לע הלוכ תימואלה היחתה ליבשב תפתושמ תירב רוציל אלא
 .תידדה הרזע םכמ םיעבות ונא .םייטסיסקרמ

 עיגהל בורקב דמוע (תכרעמה תרעה -- ןמכייט) לאומש רבחה

 .ונל תונעל ןוכנל וליפא םתאצמ אלו ,ךכ לע םכל ונבתכ .םכילא
 .תרחא סחיתהל שי ,םכליבשב ומצע תא בירקה םינשה לכש ,רבחל

 איבי אוה יכ ,חוטב ינאו ,םכסחי תא ץראב תונשל בייח לאומש רבח

 תרעה -- יקסני'צברטס) םולש רבחה .ץראב ונתעונתל הבר תלעות
 .וליבשב "השירד, רבדב ץראב וידידיו וירבח לא הנפ (תכרעמה

 .ול הנע אל שיאו

 ףסכ .םיבורקה תועובשב תולעל דמוע ינא .ילא סחיב התעו

 ילוא .םישורדה תוריינה תא יל איצמהל םכילע םלוא .יל שי תואצוהל

 ןיידע ינא אלה !י"אה דרשמב ןיפור ר"ד לצא תושעל והשמ רשפא
 "ראב .הדובע רסוחמ דחפ לא 1912713 תונשמ הילעה דרשמב םושר
 .סקראמ רמוא ,ילאיצוסה ןוחצנה .הדובע רסוח םייק רתוי תוחתופמ תוצ
 .םילושכמ תאלמ ךרדהש יפ לע ףא ,אובי אוב

 רבע ימו ןמאנ ראשנ םיאמודארה תחפשממ ימ ,תעדל םיצור ונא
 םירבדמ םלוכ םא ,ונל ובתכת ןכבו .םילעופה דמעמב םידגובה הנחמל

 ונחתפ הלא םימיב .שידיי תפש לע םג םיאג ונירבחש וא ,תירבע

 ליבשב םירפס רפסמ בורקב םכל חלשנ ונאו ,םירפסל רחסמ"תיב
 םיננוכתמ ונירבח יבוט יכ םידדוב ויהת אל בורקב .םכלש הירפסה
 לע םתא םיחמש םאה .ופיב ונירבח לש הדיעו בורקב ןגראנ .תולעל

 רתוי םירוסא רבכ .םוי םוי םילעופה ןיב םירסאמ םיכרענ ןאכ + ךכ
 .םימרזה לכמ שיא 40"מ

 שיקראמץרפ ,םיבושח םיחרוא ינש ונתוא ורקיב ןורחאה ןמזב

 .םהלש תויתורפסה תואצוהה תא םכל חלשא ,גךבניוג יבצ ירואו

 הירכז + תורגנב ילוא ,לבקל לוכי יתייה הדובע וזיא ,השקבב ,יל ובתכ
 הנחו םהרבא ,עשטמהרבא ליבשב םולש תושירד .ךרדל ןנוכתמ

 הלא לכלו לסוי ,לדוי ,ןייטשךבליז ריאמ ,על'הרש .ןחבור .,ןוניוב
 "םמש הז עגרב רכוז ינניאש

 .דודדןב | םכלש
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 .םילעופה תקונת יליעמ

 ביורטנייוו הירכז

 רוחב ינפל דמע הנושארה השיגפב .1911 תנשב דוע ויתרכ

 .תויתרבחו תוינידמ תויעבב יקב ,רפס עדוי ניצה 8 1

 םודארב רגבתמה רעונל היה רסח הנושארה םלועה תמחלמ ברע

 עונצה התיב היה הלאה תומוקמה דחא .תועד תפלחהל שגפמ םוקמ
 םידיקפ .חכאלמ"ילעב ,םילעופ ורקיב ,הז תיבב .ביורטניו תחפשמ לש

 םירבדמה שאר היה הירכז .םינפ רואמב ולבקתנ םלוכ .דמול רעונו
 .החיש לכ םיענהו

 תא הירוב לע עדי ,רעסה תונשב תוינכפהמ תולועפב ףתתשה

 לע םג בוהא .חוכיול ןכומ דימת .הימרזל תיטסילאיצוסה תורפסה

 רביח .ורוביד רשוכ תא וכירעה לכה .ונושל ןויקנ לע רמש ,וידגנתמ

 .הניגנ

 אוה .םינש עברא שרפכ ראצה אבצב ותורשב היה ןוסח םלע

 םיכירדמה שארו העונתב םירבדמה ישארמ היהו ,ןויצ ילעופל ףרטצה

 .1917-8 תונשב הנגהה ןוגראב

 היכירכ ץראל ותיילע רחאל ןגריא ,תיטסילאיצוסה העונתל ןמאנ

 השק תרכס תלחמ .ןורחאה ומוי דע רבח היה הב ,תיביטרפואוק

 תיבמ ,השא חינה .הדימעה ליגב ותוא העירכה ,הייופר תא חינזהש
 .והומכ שפנ ינידעו םירשכומ םידלי 37ו רנב'ז

 ביורטנייוו דוד

 תונשב .רעוס גזמ לעב היה (החפשמ בורק אל) הירכזל דוגינ

 ףתתשהו (םייטסילאיצוס םינויצ) .ס.סדב רבח היה הכפהמה ב
 ךשמל םודאר אלכב אלכנו רסאנ .דיב קשנב *תויצרופורפסכא,'ב םג

 רחא ול העירפהש ,ןורגב תינורכ הלחמב הקל רהוסה תיבב .בר ןמז

 תעשב יטילופ טילפכ םודארל רזחו ,הירטסואל טלמנ .וימואנב ךכ

 .ירטסוא"ינמרגה שובכה

 גאוד היה קודאה ויבא ."ס'מוחנ עלעיש דוד, ול וארק ורוד ינב

 שדחה םרזה םע ךלה אוה םלוא ,םיבוט םישעמלו הרותל לדגיש

 סנרפה ,ךינה רוכבה ויחאכ הרות שודגו אלמ .םחולה רעונל ףרטצהו

 וגזמב .םינותמה ויחא תשולשמ דוד לדבנ ,"לארשי תדוגא, םעטמ

 תרותב והומכ םיאיקב םודארב םילעופה תעונתב ויה םיטעמ .רעוסה

 םג דמל תינלופו תיסור דבלמ .הירטסואב םלתשה .וינשרפו סקראמ

 .תינויו תינמרג
 ףא לע ,תונגפהו תותיבש .תוצרמנ תולועפל וירבח תא ביהלה

 שארב דימת סוסיה אלל דועצל ,ודיחפה אל רהוסה תיב .םוירחה יקוח

 .םיטסינומוקל ךכ רחאו ,ןויצ ילעופל ףרטצה רבעשל .ס.ס רבחכ .הנגפה

 הדוה החישב .ןויצ ילעופל בוש ףרטצה ךכ רחא .םינש שש היה רוסא
 יתייה,, :ףיסוהו ,ויתוינכת שבשמו תורצ ול םרוג תונלבס רסוח יכ

 יתדמלש יפכ ותמשגהב יטסילאיצוסה רטשמה תא ייחב תוארל הצור

 תוררועתמה תוכבוסמה תויעבהו תובורמה ףגנה ינבא םלוא ,הכלהב

 הביסה וז .תושדח םיכרד דימת שפחל יתוא תוחירכמ ,תובורק םיתעל

 .המצע הרטמה התוא ןלוכל אלהו .העונתל העונתמ רבוע ינאש העפותל

 '! בר ןמז תוכחל תלוכי יל ןיא

 לש'ב ,דחאכ וידגנתמו ויצירעמ  ,ויעמוש תא קתרמ היה םאונכ

 .הברה ותואיקב

 ןילופל רזח רצק ןמז רובעכו ,החרזמ חרב תיצאנה השילפה םע

 וטיגב רלטיה יסגלק ידי לע וחצרנ הדיחיה ותבו ותשא ,אוה .השובכה

 .םודאר

 0 -ש
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 ןמכייט לאומשע

 בשוימו חקיפ ,הרות ןב ,תיב לעב היה ,ןמכייט הקשוי יא

 ותופרטצה םע .רעוס גזמ לעב היה ,ויבאל דוגינב ,לאומש .ותעדב

 םרג ,ד"י ןב אוהו ,הכפהמה ימיב .ס.פ.פ ינלופה יטסילאיצוסה הנחמל

 .והיתואצותב בשחתהל ילבמ תונכוסמ תולועפל ןכומ היה .תורצ ויבאל

 ,הרשפה ישפחמל הדהאב סחיתה אל ,ךשוממה תעדה לוקיש תא אנש

 .םתצע תא םג לבקלו ץעיתהל ססיה אל הרצ תעב םלוא

 הנש 12 רסאמל 1908-ב ןודינו רסאנ .ס.פ.פ-ב ותוליעפ לשב

 .(הקבויוב) תיברקה הגולפל ותוכייתשה לע ריביסל שוריגו ךרפ תדובע

 דוע 1917-ב הכפהמה ץורפ םע .ןויצ ילעופל ףרטצהל טילחה ורסאמב

 דוד םע דחי ףתתשהו ,םודארל רזח .בויקב הגלפמה תדיעוב ףתתשה

 ילעופ לש ןושארה סוניכב ,הלאה תורושה בתוכו ביורטניו הירכזו

 היה .ןושארה ינלופה םייסל תוריחבה ברע ,השראוב 1918 תנשב ןויצ

 .םודאר תיריעב ןויצ ילעופ יגיצנ ןיב

 הרטשמה הליחתה ,ןילופב ןוטלשב ןימיה יגוח לש םתורצבתה םע

 ,תוכמ ,םירסאמ וליחתה .םילעופה ינוגרא לוסיחל תיתטיש הלועפב

 הלע ןמכייט לאומש .חורבל וצלאנ וא ואלכנ םיבר םירבחו ,םיטפשמ

 חינה .ןורחאה ומוי דע לאמשו ןויצ ילעופ ברקב ליעפ היה .ץראל זא

 ב

 ,הרות ןב לודג תיב לעב ,הקשוי ויבאל 1892 תנשב םודארב דלונ

 היה לאומש הז תמועל .תרוסמו תד רמוש ,ותעדב בשוימו חקיפ ,ןדפק

 םיטסילאיצוסה תגלפמל ףרטצה 14 ןב .רעוסו םח גזמ לעבו בהלנ

 רועפב ליעפ קלח חקל 1905 תנשבו תידוהיה היצקסל .ס.פ.פ םינלופה

 .תונכוסמ תוינכפהמ תול

 רבחכ 1907-ב רסאנ שךעה בקעי רוטקובורפה לש ותנשלה בקע

 דעו ,ריביסב םינש רשע רסאמל ןודנו .ס.פ.פ לש תמחול הגולפ

 .ךרפ תדוב

 םש ,םודארב רהוסה תיבב רוסא היה טפשמל דע םינש עברא
 היה ןמכייט לאומש .תדרפנ הצובק םייטילופה םיריסאה םידוהיה וויה
 אל הליחת .םהילע דוהאו םינלופה םע ברועמ היהש דיחיה ידוהיה

 ףרטצהו יוניש וב לח ךכדרחא ,םידוהיה םיריסאה םע עגמ ול היה

 .ןויצ ילעופל
 םג .וירבח תומש תא תולגל וצר יכ ,תושק הנוע ורסאמ ןמזב

 התנע הנבב האגה הידוהיה םאה םלוא ,וילע עיפשתש ונפ ומאל

 .ודעלב בטומ ,ןישלמ ןב יל היהיש תחת -- :תורורב

 רורחשה ירחא ,החתפתה תימואלה ותרכה םגו הברה דמל רסאמב

 ילעופ תגלפמל ףרטצה אוה ,וינפל הרורב וכרד התיה הכפהמה ןמזב
 "ארל ובושב .םינבלה דגנ תוברקב קלח חקל םודארל ובוש ינפלו ,ןויצ

 רחבנ גיצנכ ,הרכהבו ןויסנב ,טהלהו ץרמה אולמב בצייתה םוד

 .לאמש ןויצ ילעופ םעטמ םיירוביצהו םיילאפיצינומה תודסומב

 .תיתגלפמו תירוביצ הלועפל סנכנ דימו ץראל הלע 1921 תנשב

 רבשהו םיברעהו ,היריעה תודובעב םישיבכ לעופכ דבע םינש תורשע

 "במה דעוהו ביבא לת ילעופ תצעומ רבח היה .רוביצל שדוק ויה תות

 ,תורדתסהה תודיעו לכל ריצ 1932 תנשמ ,תורדתסהה תצעומ רבח ,רק

 לש יזכרמה דעוה רבח ,לזאבב ינויצה סרגנוקל ריצ 1939 תנשב

 תודחאל לש זכרמה רבח -- דוחיאה םעו םינשה לכ לאמש ןויצ ילעופ

 .ןויצ ילעופ"הדובעה

 .םינש וילהנממו "םילעופ תונועמ,, ןוכישה לעפמ ידסיממ היה אוה

 .תיתורדתסהה "ןוכיש, תרבח םע דסומה דוחיאל דע ,תובר



 ןתנ האושה ירחא ."םודאר יאצוי ןוגרא,ל םיפרטצמה ינושארמ
 .הצעומה ר'ויו דעוה רבח .ץראב התורעתהל הטילפה תיראשל די

 "צל תבשק ןזוא לעב היה .רוביצ יקסעב דימת דורט ותויה ףא לע
 .טרפה תור

 .וריע ינבלו ללכל שדוק ויה וייח ,רשיו יממע ,קהבומ רוביצ שיא

 .ביבא-לתב רטפנ 1955 תנשבו ,ותעירכה בל תלחמ

 רקוצ הדוהי

 ןייטשלקניפ ריאמ םייח

 דוד הרומה לש ותדהאל הכז ,לקנרפ לארשי לש ורפס תיב ךינ
 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תומלתשה"םוקמל ול גאדש נח

 םע הנמגו ,ןמרקב תחפשמ לצא תונובשח תלהנהב םלתשהו דמל

 ירטסואה שוביכה תעשב .םודארב רתויב םיבוטה תונובשחה ילהנמ

 רעטייברא,ב תונובשח להנמ היה םיברעבו ,הקפסאה ידרשמב דבע

 ,1918 דע 1916 תנשמ ,"דנוב,ה ידי לע הנושארל חתפנש "דנאברעפ
 ;יתגלפמ"יתלבו יללכ דסומ תויהל הרואכל היה ךירצ "דנאברעפ,ה

 ,תויריעהו םייסל תוריחבה ברעו תינלופה הנידמה תמוקת םע לבא
 ןוטלשה לע ,םיטסינומוקהו ןויצ ילעופ ,"דנוב,ה ישאר ןיב ברק חקלתה

 לכו ,םיטסינומוקה ךכ רחאו ןויצ ילעופ ושרפ םיחוכיוהמ האצותכ .וב

 ןייטשלקניפ ריאמ םייח .הלשמ םייעוצקמ םידוגיא המיקה הגלפמ
 ןגריאו םייביטרטסינימדא םידיקפת הב אלימ ,ןויצ ילעופל ףרטצה

 םע הנמנש ,רבוו לאכימ לש ותב תא השאל אשנ .הלש תרומזתה תא
 וידלי ינשו ,ותיער ,אוה .שידיי ובתכש םודארב םינושארה םירפוסה
 .השראו וטיגב םתומ תא ואצמ

 ןייטשלקניפ קרמ
 ,ך"נת דמל ,אילפמ ןורכזב ןנוחמ היה .ריאמ םייח לש ובור 1

 היה ויבא .זילטאב עשטיא ויבא םע דבעש העשב םג ארמ

 םלועה תמחלמ ץורפב םלוא ,תורגבה תדועתל ןנוכתה קרמ .שפנ ןידע

 לע עדיו תונובשח תלהנהב םלתשה .וידומיל תא קיספה ,הנושארה

 תפוקב יאמצע תונובשח להנמ היה .תינמרגו תינלופ ,תיסור ןירוב

 םיצרמה םע הנמנו ,ןויצ ילעופל ףרטצה 1917 תנשב .םודארב םילוח

 .ריעה תצעומל רחבג ,םייתורפס םיאשונ לע

 .השראוב תמ 1933 תנשבו ,תראממ הלחמב הלח םישולשה תונשב
 .ןבו ןמסקילג תיבמ השא וירחא חינה

 ןמפייז השמ

 היה יכ םא ,עצבמו עבוק ןקסע ןמפייז היה אל תובוחר יקיתוו ןי מ

 שיאה היה אוה םלוא .תורדתסהבו ותגלפמב תובר םינש א |

 דחוימה ןונגסב ורמאנש ,ויתוכרעהו ויתורעהב השעמה תא הוולמה

 םוחתה ןיב דירפמה ,םודא ווק בצינ ןהידומע ילושבש .תורבחמ שי .ול

 .םינוקיתל וא תורעהל קר דעוימה םוקמה ןיבו הביתכב רתומה

 -פמה םייחה תרבחמב םיבתוכה םע הנמנ אל םיירוביצה וייח לכ
 ףיסומו םודאה וקה ירוחאמ דמועכ היה אלא ,םייתורדתסההו םייתגל

 וילעש ,סיסבהמ םעפ ףא רס אל ויתורבסהבו .ויתורבסהו ויתורעהמ

 תרות ,התרותו ןויציילעופ תגלפמ ,ותגלפמ סיסב ,וירוענמ בצינ

 .בוכורוב

 לש הרואל קר םייחה תועפות תא ריבסהל דחוימ שוח וב היה
 ,הישעת אוה סדרפהש וירבחל ריבסה סדרפה תדובע ךות ,וז הרות

 ןוירטלורפ אוה ,הב זחואה ,ידוהיה לעופהו רוציי יעצמא הירוטו
 .ילאירוטירטה זכרמה תא םישגמו םחולה
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 ותוראב תריסחב ךכ +:םינש| המכ ךשמב דבע ובש .ןינבב דנו

 ךכ : תנגרואמו תירבע הדובע לע המחלמב ובצוהש תורמשמב ךכ
 .םישיבכ תלילסב

 ,היה הדימא החפשמל ןב .ןמפייז לע הדובעה התשק םעפ"אל

 ךותב ומוקמ תא אצמ דימת םלוא ,יהמ תיסיפ הדובע עדי אל וירוענב
 .םילעופה תצובק

 ,הלעמל הצירמה דיל יוצמ ןמפייז םאש ,ועדי תוראב ירפוח
 םיבר ."תויקשמ,הו רדסה תא בהא ,הטמל םידבועל תפקשנ הנכס ןיא

 היה ,הבשומה ילעופ ןיב גהונל דוגינבש ,ןמפייזש ,ןימאהל ולכי אל
 -לדגמ ,ןותביג בשוומב קשמ"שיא אוה .הפילחו הבינעב דימת אצוי

 .הנימב תדחוימ התיה םהילא ותבהא ,יח קשמו יונדיצעו ירפייצע

 חמש היהו ,וקשמב יח לכו חמוצ לכ לש ותנוכת תא ריבסהל עדי
 .ותלתשממ םיליתש קלחל

 .ןותעלו רפסל תטהול הבהאב הוולמ התיה יחלו חמוצל ותבהאו
 .רפס שוכרל ידכ הטורפל הטורפ ךסח ןמפייז

 לש תוברתה-תדעוול ישכ הרסמנ ולש הרישעה שידייה תיירפס

 תאשונו ןודרוג .ד .א תיבב תבצינ יהירהו ,תובוחר ילעופ תצעומ
 .ומש| תא

 םתוא רישעה אוה םלוא .וכרד תא סליפ ישוקב .םילק ויה אל וייח

 יתלבה הנומאה ךרדבו ,ינויצה לעופה ךרדב תטהולה הנומאה חורב

 ילעופ תצעומ לש ןרפס -- הנורחאה וייח-תנחת .ותגלפמב תרערועמ

 וליאכ הלמיס -- ןותביג בשומב יאלקח קשמו ,ןודרוג תיבב תובוחר

 ןל תונקל עדי ךא ,.תובוחר יקיתוו ןיב היה הלפינ .ויתולוגס תא

 ורכז .ותייוולהל ואבש תובוחר יקיתוו תואמ ךכל תודעו .לכה תודידי
 .הבשומה יקיתוו בלב רומש ןמפייז לש

 ןוסלנצכ סט

 יי

 םידליה ינש .וירוהל ישילשה דליה ,1896 תנשב םודארב דלונ

 ול התשרה ומא ,דואמ ותוא הקניפ םאה .ריעצ ליגב ותמ םירחאה
 ךוניח ול קינעהל ולדתשה וירוה .תורגבה ליגל דע ויתורעש לדגל
 -קלו ינויצ רעונל ףרטצה ,לארשי ץרא ןוזחל ספתנ .וירוענב הלכשהו

 .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ץראל התלעש הנושארה תיצולחה הצוב
 הילעל לע ,ץראה ןמ קתונו וירוה לצא רוקבל אב המחלמה ץורפ ברע

 | .תישילשה

 םיטילפל רזעו ,ןמרג ןמזהש תוירובצה תולועפב ליעפ קלח חקל

 רידק,ב ךכ רחאו ,"גניטואקס,ב ליעפ היה המ ןמז .היסורמ ועיגהש

 ' היה .ןויצ ילעופל "המידק,, ירבח בור םע דחי ףרטצה ףוסבל ."המ

 ..דבועה רעונלו םירגובמל ברע-ירועש ילהנמ ןיב
 רשפא ולצא .םירפס תשיכרל ויתוסנכה בור תא איצומ היה ןמפייז

 הלעשכ .תוירובצה תוירפסב עיפוהש ינפל דוע רפס גישהל היה
 םוקמב ומצעל רדיס ,דניקכייר תיבל הקרוד ותשא םע ץראל תינש
 ילעופב ליעפ היה .הנימב הדיחי ,תראופמ הירפס תובוחרב ובשומ

 ןרפסכ דיקפת אלימו ןותבגב ותיב תא םיקה הנורחאל .לאמש ןויצ
 יתשו השא חינה ,59 ליגב בל תלחמב תמ .תובוחרב ןודרוג תיבב

 .תונב

 ןייטשלקניפ ה'למהרבא
 ירלופופה אפורה ,שבוחה הל'מהרבא היה רובצה לע בוהאו דבוכ
 םעה תלד לש רשוי ץילמו רובצ ןקסעו פורטנליפ םג -

 גג תוילעב וילוח ןיב ךלהמ היה ויתפש לע ביבח ךויחב .םודארב

 םולשת לביק אלש דבלב הז אל .רוקבו םשגב םילפאה םיפתרמבו

 בוחרב ותיבל .תופורתל היה ףיסומ ופסכמ םג אלא וירוקב דעב
 רטלשה לצא תויצנוורטניאו תובוט שקבל םידוהי םיאב ויה הקסנוור

 ר"וי היהו ,"דנוב, תורושב םג ליעפ אוה םעה תלדל ברוקמכ .תונ



 לש םיסרטניאה לע דובכב ןגה ריעה תצעומב רבחכ .הגלפמה לש
 -פמה דוחיבו ,דובכב וילא וסחיתה םינלופה םג .תידוהיה היסולכואה

 םידוהיה םילעופל םג התיה ול תודות .תינלופה תיטסילאיצוסה הגל

 .הדבכה הישעתה לש תשורחה"יתבב לגר תסירד

 תא םילעופה ינקסעמ םיבר ובזע םודאר תא םיצאנה ושבכשכ

 חצרנ .ןורחאה עגרה דע ותרמשמ לע ראשנ הל'מהרבא םלוא ,ריעה

 .ותחפשמ םע םודארב םיצאנה ידיילע

 גרבנטור לאיחי

 תינכפהמה העונתל םתופרטצהש םירידנה שפוחה ימחול םע הנמ

 םימעטמ אלא לצונמה םדמעמו ילכלכה םבצממ האצות התיה אל

 .םיישפנ םיירסומ

 לצא רדחב דמל וירוענב .היחתהו הלכשהה תונויער גופס היה

 םלתשה ,השראוב יקסנירק לש ינוכית ס"יב רמג ,םילועמ םידמלמ

 עוצקמב החמומ היה .תואקסרובה תרות עדי .גארפ תללכמב הסדנהב

 םיאכלחה םע היה ובל םלוא .תורועל תשורחה תיבב הדובע להנמו

 םזילאידיאב לגד ,םלועב ילאיצוסה חופיקהמ הדלס ושפנ ,םיאכדנהו

 .ןויוושו הווחא ,תורח לש

 וכרד אצמ ימואל ידוהיו טסילאיצוסכו ומע לרוג לע באד ובל

 ,םירוסמהו םינמאנה םירבחה םע הנמנ .לאמש ןויצ ילעופ תעונתל

 תופיסאב .בל בוטו עונצ ,רשויהו תמאה שיא .המישמ לכל ןכומ

 רמואה ,ודמעמב שוייבתה לשמ ,םילכה לא אבחנכ ,דצה ןמ בשי םירבח

 םיחפוקמה ,העיזו למעב םתייחמ תא םיאצומה תמועל ינא המו ינא ימ

 חותפ היה ולעפמו ,תודידיו םוח היה עפוש .והובבח לוכה .םילצונמהחו
 .העונתה ןעמל חותפ היה וסיכ םג .תואקסרובב דובעל הצרש ימ לכל

 אלש הלא ןיב היה םודארב ןויצ ילעופב םילודגה םירסאמה תפוקתב

 םימסרופמ ןיד-יכרועו תויולדתשה .םיעצמאה לכ לצינו וטקש אלו וחנ
 .םירבחה רורחשל

 תוברת תיב היה -- לחר הלייק ותשאו לאיחי לש ותיב

 םיאשונ לע | םינויד וב ויה .שידיי קר וב ורבד .תפומל ידוהי

 הירפס םהל התיה) שדח רפס לכ לע וחכוותה .םייתעונתו םייטילופ

 ופיצ .םירבח תוביסמ םלצא ומייקתנ .שדח רפוס לכ לעו (הרישע

 תא ,היצקאירה תא אטאטתש תירטלורפה הרוטטקידל ,םודאה אבצל

 וילאמ ןבומו .אובחמב םלצא רומש היה םודא לגדו ינגרובה דמעמה

 תויממוק בושיש לארשי םעל הלואגה אובת םלועה רורחש םע דחיש

 .וצראל

 ולמי ימדב תמ עשוהי ויבא .הלודגו הרות לש תיבב 1898"ב דלונ
 התיהש ,רלאיב הקציא 'ר לש ותב ,הטוי הוח ומא הלהינ םיקסעה תאו

 .הרש"בו התוקידאב העודי

 הידלי ויה םירשעה האמה תלחתהו הרשע"עשתה האמה יהלשב
 לאיחי .תימואל תואנקב ,תדו תואנק ףילחהש רעונה ןיב הטוי הוח לש

 וירוהמ שרי ,םייחל לדבי ,השמ ויחאו הדירפדרתסאו המחנ ויתוחאכ

 תוקידאהו תידיסחה תובהלתהה ,םירשי תליסמו תובבלה תבוח חור תא

 -יטשב םירושק ויה וירוה .םייטסילאיצוס םיינויצ תונורקעב םפילחהש

 ונימאה וירוה .ןויצ ילעופ לש ןודעומב אוהו רדנסכלא ידיסח לש לב

 יגיהנמב ןימאה אוהו ,ויפ תא לואשל ילבמ רבד ושע אלו "קידצ,ב

 .גייס ילב םהל ןמאנו רוסמ היהו ותיב יאבמ ויהש העונתה

 לארשי ץרא תא תוארל וכזש הלא ןיב היה גרבנטור לאיחי

 לאיחי ייחב רתויב לודגה ערואמה ...תוצעומה תירב ייח תא םועטלו

 -בחה ,הריואה .המסק ץראה .1933 ויתסב ץראב םלויט היה לחר"הלייקו

 וליבש תועובשה .דוקרהו החמשה ,תויצולחה .םיססותה םייחה ,םיר

 אפרמ האיבה שמשה .םהייחב (םינורחאהו) םירשואמה םימיה ויה הפ
 לסחל ,םודארל רוזחי לאיחיש וטילחה .םד תלחמב הלוחה לחר-הלייקל

 תאשמ םלוא .םירכמו םיבורק םידידי תרבחב ץראב ראשת איהו ויקסע

 ףרוחה ישדחל םייתניב תאצל הל וצעי םיאפורה .המייקתנ אל םשפנ

 הנידעה השטחור-הלייקו .ריהק דיל ןאולהב הארבה תיבל םימושגה

 .הדדוב התמ הובהא לוכהש האלפנהו

 התיה איה .טטומתה ,הרמה העידיה תא םודארב לאיחי לביקשכ

 ומצע תא רסייל קספ אל ךכ לע ףסונ .ורשאו ותבהא ,וייח אולמ

 .הצרא ותיילע םידקה אל עודמ ,רכנב הדבל תויהל הל חינה עודמ

 תא אשנו ותחפשמ ינב ןוצר אלימ ךכ רחא ,הילע לבאתה םיבר םימי
 םיברכ ,גרבגטור לאיחי חרב םודארל םינמרגה וסנכנשכ .ותשא תוחא

 ושע םה .לודג לדבה היה םירחא ןיבו וניב םלוא .היסורל ,םירחא

 ,םירבח לצא חראתהל ...חוטב טלקמל אצי אוהו דחפו המיאב םכרד

 והורדסי ,תוחותפ תועורזב והולבקיש חוטב היהו ,םלועה יררחשמ

 םלוא .(ןוירהב םודארב הראשנש) ותש%א תא איבהל ול ונתיו ועוצקמב

 ויתודוא תועידיה .ךרפ תדובע תונש הנומשל ןודינו ,רסאנ אוה
 ומלענ ךכ רחא .1942 תנשל דע ןה ותא דחי ויהש םודאר ישנאמ

 .ךרפ תדובעב תוחוכ תסיפאמ ...יעבט תומ תמש וא ויתובקע

 הינומרהה תא ,יפויה תא ,בוטה תא דימת שקיב גרבנפור לאיחי

 -סאממ ץלחנ תינויצקאירה ןילופב .שפנ דידי ,ןמאנ רבח היה .םייחב

 ץיקה ,וימי לכ ףאש הילאש תוצעומה תירבב ךאו םיטפשממו םיר

 .מ .א .ש .ץקה וילע

 ןויצ ילעופ לש יטמרד גוח

 ילעופ ידי לע ודסונש םייטמרדה םיגוחה לע רסומ םיובלא םייח

 שובייל םייח ידי לע דסונ ןושארה יטמארדה גוחה .םודארב ןויצ

 ירבח וגממ ודמל הברהו ןוילע דסחב יאמבו ןקחש היה אוה .ןמרבוה
 תא רכוז אוה .ההובג המר לע ודימעהל ידכ ץמאמ לכ השע .גוחה
 .הבר החלצהב הרבעש ,וקמיבל "םיבנגה,, תגצה

 ,רעונה לש יטמארד גוח ןגראל הסינ ןמרבוה לש וקחשממ עפשומ

 הזחמה .יאמבכ ןמזוה יקסבולוקוס ףסוי .םירבח 20"-כ זכרל חילצהו
 ונל ןתנ ביורטנייו הירכז .םכילע םולש לש "טגה, היה ןושארה

 ךשמב דמעמ קיזחה ,חתפתה גוחה .ןורטאיתה תונמא תרותב םירועש

 ינרחבו ביטרפואוקכ אוה ןגראתה ךכ רחא .1930 דע 19207מ םינשה

 .תיתונמאה הלועפה תא ולהינ לֶדנמ יולו אוה .תולועפה לוהינל דעוב

 -נכ םיישארה םידיקפתה תא וקחיש ץיבוקשומ לטיגו ןמסלךנה רתסא

 .תורמזכ ןייטשדלוג לזיירו הדלוג תויחאהו גרבנירג עקשאב ןכו ,םיש
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 ץיברוה המלש .דועו יול ק'זכ ריעל ץוחמ םינקחש ונמזוה םימעפ חמכ
 תידוהיה םודאר .גוחה לש יכיטארטסינימדאה להנמה היה (וגקיש)

 וגיצה םגו ,הביבסה לכב בוט םש םהל ונקש הינקחש לע האג התיה

 .תוכומסה תורייעב

 המלש ,לדנאמ יול ,ןמךוק םייח ,םיובלא םייח :ויה גוחה ירבח

 ילא ,ץךהטוג המלש ,ץאמ השמ ,יקצידולוק םהרבא ,ןמדיוד ,ץיבורוה

 -סא תורבחה .ץישפיל לרעמש ,גרברפוק ,ברפדלוג ילתפנ ,גרובנסקול?

 לזייר ,ךייטשדךלוג הדלוג ,ןמניילק ,ץיבוקשומ לטיג ,ןמסלדנה רת

 ,ץיווארוס רתסא ,גרבנירג עקשאב ,אקסנימאק אלאס ,ןייטשדלוג

 .ןאמצלאז לדניירפ

 היטשרוב השמ ,ןמרבוה :ופתתשה ןמרבוה שובייל םייח לש גוחב

 ,ןמזולג ה'זור :תורבחה ,ץיבוקשומ םהרבא ,ןמסלדנה ילא ,סקופ .מ

 .דועו טיורקזליש לדניירפ ,סיובלא הינג ,ןמכייט ,גרבסגינק ,הקצילז

 המרד



 יווהו תונורכז .אי

 ותחפשעמו נא / ץנירג = ריר

 ואצומו ד"יה םיובנשריק ארזעדרזעלא 'ר ג"הרה

 ןילבולל הכומסה (\/ו6ח!88 |תינלופב) בוכשטב בר היהו םודארב דלו

 בוכשטו ,הנושארה תימלועה המחלמה רחאל ןילופ הררחתשנשכ טימי 1

 םידחוימה ןמ גלפומ ןדמל היה .ןילבול לש ד"בא היהנ -- ןילבול לע החפסנ

 ודוחיי : ויתועידיב התיה אל ותלודג לבא .וז תילכתל ואצי וימי בור ; ורודב

 התלעהש -- לכה תישאר איהו תיתדהו תירסומה ותוישיאב לכ םדוק היה

 םיכרע לודלד לש םימיב .ותומבו וייחב םישודקו םירוהט תלעמב ותוא

 יונעמ ,םינומא ירמושמ אוה היה ,תיתד הדיריו (הנושארה המחלמה רחאל)

 םימש תאריו הנומאו םות לש השודק תלחג ירמוש ,ךרדה יעונצו ,חורה

 (אריפש ם"ר ינפל) ןילבול לש הבר ןיקצלק והילא 'ר ןואגה .תמא לש

 ברה, :(ח 'מע ,א"צרת םילשורי ,"םידחא םירבד, ורפסב) ותוא הנכמ

 ,א"טילש ארזע רזעלא 'ר םסרופמה ,םימש תאריבו הרותב לודגה רואמה

 .הרות לש סופדב ושדקתנו הרותל ושדוק וייח לכ ."בוכעשט ק"קדבא

 (ןמקל 'ר) םיובנשריק רשא םייח 'ר ויבא-יחא : ותלוז םג החפשמב ויה םינדמל

 (ץליקמ םייח םהרבא 'ר) שישקה ויחא ;ריעב הלעמב ןושאר ןדמלכ בשחוה

 ןיסירת ילעב ןירוא ינב םה םג םבורב ויה -- ויתויחא יחקול -- ויסיגו

 םימת קידצ שיא ינפב שאר וחש לכה לבא .םיסחוי ילעבו םיפירחו םיאיקב

 לש התמא :ודיב תחא הדמ תמא קרו ,םיקידצ דובכמ קחרתמש ויתורודב

 םירבדה .ןומדק דחאב רבדכ םירכמ ןיבו החפשמב וייחב וב ורבד .הרות

 םיבורק יא תויחאו חא יפב ורמתשנש תונורכז ירבד ויח וב ורפוסש

 םירופסכ םידלי ןזאל ועמשנ םירבדה לבא .ןילבולב ותיבל ונמדזנש םירכמו

 ,י"'ראה לש ורודמ דחא לעכ אלא י"ראה עזגמ קר אל שודקו קידצ דחא לע

 שיאל הצרעה םג םירבדב היה ,ולצב ףפותסהל הכוזש ימ ירשא תניחבב

 תלשלש הקספ אל ןידעש בלל החמש םג -- תאז רמוא ןיאב -- םגו ,קידצ

 באדש שי םאו ."המלש יניגמ,ו "עשוהי ינפ, ,י"ראה זאמ תמא יקידצ

 תורודה תלשלש תקספנ הנה הנהש ,בקנש ששחה הז היה ורכזה ידמ בלה

 .הגכישמי ימו

 (דוד יבצ) לשה 'ר ויבאל םודארב הרבעש האמל 70"ה תונשב דלונ

 לע המא דצמ הסחיתהש גרבנייו  תיבל לטיו הקבר ומאלו םיובנשריק

 שולח קונית היה ודלוהב .י"ראהו ,ןקזה יאוול הדוהי 'ר ,"עשוהי ינפ,

 תרצ הפסונו ער לכב םימי םתוא היה וירוה לש ילכלכה םבצמ ,ינלוחו

 וילע הניגמו ןטקה הנבב תלגלגמ התיה םאה .תונושאר תורצ לע דלוה

 הדמע ,שממ הלוח קוניתה אצמנ ףוסבל ...ןדפק אבא לש תומוערת ינפב

 הב היה השעמ .הז ינפלמ ,"הריכה, יברה תא .קיטישפמ יברל העסנו םאה

 התארו המדרת הילע הלפנ שאונ היה הבצמשכ דחא הליל ,השק התלחש

 תמש ,היבא הז היה :הריכה דחאה תא .הדיל םיאבו םיסנכנ םישנא ינש

 האנ וקרפש שיא -- ינשח שיאה תא ךא .שלש תב תקונית התויהב הילע

 דושמ םינשה דוע ךא .הימימ התאר אל ותוא לדוגמ ןבלה ונקזו

 .התוא ךרבו השאר לע וידי חינה ,הילא ברק ,ןקזה שיאה שגינ םיחח

 היה הלעב) קיטישפמ יברה אלא הז ןיאש התעד לע הלעו ,הררועתנ דימ

 ה :הל רמא !קיטישפמ יברה הארג ךכ :הלעב תא הלאש .(ול עסונ

 התארש שיאה אוהש וב הריכה דימו יברל העסנו הדמע הילחמ המקשמ

 .וינפל החיש ירמ הכפשו יברל העסנו הרזח דליה הלחש וישכע .המולחב
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 .הז ךנבב תוכרבתמ והיש לארשימ תובר תומא תודיתע :יברה הל םנ

 לרפכ םישנ יאדו :רמאו אוה הנענ .הלעב ינפב וללה םירבד החסו האב

 ...(תיבה ינבל העודי הרקע השא) לטאמ

 הלילו םמוי בשוי היה ,םידומלל בר קשח דליב הלגתנ ךר ליגב דוע ךא

 רס אבא רזח .ץוחב לאשש םירפס ,תיבב אצמש םירפס ,םירפסב ןייעמו

 בשי .הליתפה תא דירוהו דמע ,תקלוד תיששעה אצמו תרחואמ העשב ףעזו

 ול אצמנ אלו טעמ לדג ...ךישמהו הצחמל יובכה רואל ורפסל דומצ רענה

 ,ףדינ הלע לוקל דרח ,וירוענמ היה ןדחפ .שרדמה תיבב דומלל אב ,דמלמ

 העש ךא ,'הרצ, םתס ינפמו רוכש יוג ינפמו ןיחורהו ןידשה ינפמ אריתמ

 ...וב רשא לכו םוקיה ,ואולמו םלוע ונממ וחכשנ ודומילב עוקש בשיש

 .םיארומאו םיאנת לש יתמאה םלועה .וינפל זא חתפנ לודגו רחא םלוע

 אוה ידיחיש ,שיגרה אלו לח אלו אוהה םלועב עקש ותרמג לע עעונתמ

 לש וללחב םיפחרמ םימיאו םידחפו ,תוצח תעש העשהו ,שרדמה תיבב

 :םירבדב שודיח האר אל םגו ,וחורב היה רוצע ויבא .רוזעל ןיא םדאו ,םלוע

 וגהנ ךכו אוה גהנ ךכ ,הרות דמול לארשימ קיוניתש ,ךכב םלוע לש וכרד

 לאקזחי 'ר םש היה .הנותחל םעפ ןמדזגו הרקמ ועראש אלא .םינושארה וינב

 ןוהמתבו תולעפתהב ול חסו בשיו ול גוודזנ לשה 'רל והאר .יקסרבמירונ

 תיבב קלוד רוא הארו תוצחב רבע דחא הליל :ויניע וארש המ בבל

 ביבס ופיקהו וילע דמע ,בשויש רענל וחאר .המו ימ תוארל סנכנ ,שרדמה

 םוי ותואמ . ..ותואיצמב ללכ ןיחבמ רענה ןיאש ,חכונש דע ךליאו ךליא

 תוארל הכז אל המש שיגרה וישכע .ויבא םע תרחא חור התיה ךליאו

 ..:הז ונבב הכזי וישכע ,םירשע ןבכ קלתסנש י'לאקזחי קידצה ורוכבב

 דומלל קספ .ודומלב ךישמה אוהו רענל היה דליהו םימיה וכשמנ ךכו

 היתוביבסו ריעב הלהתל אצוי ומשו תיבב דמולו בשוי היהו שרדמהיתיבב

 ודומל ךרד היה ךכ :ודמע לע דמוע היה םימלש םימי .םיקחרמל טשופו

 לע תובברלו םיפלאל תורעה ול םשור .ותרות הנושו -- הדימעב דמול

 .ותברק םישקבמ םיבוט ינב .הרות ישודיח -- תורבחמבו םירפס ילוש

 ץנסיבונמ ריהיה ונתח וילא חלוש ,רידאה ריבגה ,רגנימיוב שילאוי 'ר

 "םירפוס רכש, לש ןושארה וירפ .םירחא םישוע ךכו .ויפמ הרות עומשל

 .ץישבייא ןתנוי 'רל "שבד תורעי, רפסה תשיכר היה הז

 תוישפנה ויתונוכתב :רבד דועב רכנתהל רענה לחה תונדמלב דבלמ ךא

 גהונו ומצעב רימחמ .ורשויבו וכרדדםותב ,ותוירסומ קמועב ,תודחוימה

 ,תיבב ודבל אוהו 8 ןב אוהשכ וב היה השעמ .וןישעמ לכב שאר דבוכ

 תא ףטח ורצי וילע זפח .ריסב תנמש לש םורק -- ולש הואת-לכאמ האר

 לע לטנו דמע דימ ... ללפתה אל ןיידעש ,רכזנ עגר ותוא .ועלבו םורקה

 וימי ףוס דע וב דמעו ..!וימי לכ הדבז לש םורק לכאי אל בושש ומצע

 םויב תרהא םעפ .בלח ירבד אלא ויה אל ךכדרחא ותליכא לכש יפילעיףא

 ,לכא אל חופתה תא .ללפתהש םדוק האנ חופת לוכאל ורצי ותיסה ץיק

 .לכָא אלו .רקיע לכ חופת לכאי אל ץיק ותוא לכש ,רדנ רדנ לבא

 אלו הכימס לבק .הכימס לבקל הצבורטסואמ יברל עסנ 18 ןב השענשכ

 ןואגהל אציו דמע .וניעב הלק הניחבה התיהש וז הכימסב ותעד הררקתנ

 .הינשב הכימס לבקו קצניקמ עשוהי באוי 'ר

 יברל רחאו ,קיטישפמ יברל הליחת ,ויבא םע ותורענב עסנ יברל



 .רחא קידצל עסנ אל בוש ,הז יבר םג וילע רטפנשכ לבא .בוקטוושטמ

 אלמ היהש יפ לע ףא ,ורודב םיקידצ יפלכ דגנתמ ןיד ומצעב גהנ השעמלו

 םיבורק להקב רפסל בביחש םינושאר םיקידצ לע תוידיסח תוישעמ ןומירכ

 .ןח תומיענבו קוחצ תבב םרפסל עדיו םיערו

 .ליטיישט ,םירישע תב םע הווטפורוק תחפשמל הנשטנלל ןתחתנ רגבשכ

 ומש אצי ןילבול לש הביבסב .ףסי אלו (יל'הרש) תבו (ל'בייל) ןב ול ודלונ

 .הנשטנל לש בר תויהל שקבתנו ותנותחמ םיבורמ םימי ואצי אלו הלהתל

 םיבר .ןורחאה ומוי דע ראשנ םשו .בוכשטל םשמ חקלנ םינש המכ רובעכ

 לש חרתכב שמתשהל הואתנ אל םלועמש אוה לבא תועצהמ תועצה ול ועיצה

 שיש המב ול היה יד ,(איהש-לכ תונברב שמשל ותשאל רתיו ישוקב) הרות

 בוכשט החפסנו הנושארה המחלמה ירחא ןילופ תנידמ המקשמ קר .ברסו ול

 .זאמ ד"באכ הב שמשו ןילבול לש הניד תיבל שקבתנ ,ןילבול לע

 .ותרותמו ודומלמ ותוא וחפקי אלש רהזנ ,בר תויהל ואוב ירחא םג

 וא (ןיטח תועמ ןוגכ) הקדצ לש רבדב חרכה היהשכ קר אצי תונקסעל

 בשיש םימיו תועש ןתואמ ץוח -- םימי בור .םיתבה ילעב י"ע שקבתנ םא

 ותיבב יורש היה -- ןילבולב ןידה תיבב רחא ,ותיבב הליחת -- ןידה תיבב

 היה ישש םויו ישימחו ינש םוי לכ ,הרות דמולו "ןהכה, לש ד"מהיבב וא

 שרגמש םדאש ל'זח ורמאש המ םייקל ידכ ,טג ...איצוהש םוי לכ ךכו ,הנעתמ

 תומי לכ לכא אל רשב ."וימיב ברח שדקמה תיב ולאכ, הנושאר ותשא

 (קתוממ) בלח תוסוכ 5דכ ויה ונוזמ רקיע ,שדוח שארו תבשמ ץוח עובשה

 .(םיפיזש ,םישדע ןוגכ) 'םיררוב,ש המ לכאי אלש ,רהזנ ךכו .םוי לכ התשש

 .םירחאל לקה ומצעל רימחהש המו .ומצעל קר גהנ הלא םירבד לכ לבא

 החיש בבחמ היה הברדא .תוירבה ןמ קתינ אל ובש הרותה תבהא לכבו

 .הרות "רבדב חחושל בביחש יאדו .תעד תבחרהבו קוחצ תבב ,םינפ רואמב

 ,לאוש תא תובבלמו תוכייחמ םיניעב ,תורוקממ פ"עב לאושל בישמ היה

 םיבורק גוחב םינומדק םייבר לע תוחידבו תוישעמ ירופס רפסל בביח הברה

 .(אטפאמ לשה 'ר יברה ירופסמ ןוגכ) תובורקו

 התיה ,תואנ לארשי תונב הב ורדעג אלש החפשמב .תבו ןב ול ויה

 םהיכרד לבא .זועב רידא רבג היה -- ןבה ףאו .הכלמ תבכ תכלהתמ תבה

 הלע אלש האר .וכרדל םירבדה תוטהל םימעפו םעפ הסינ .ויכרד ויה אל

 היה זועב ביר שיאו ףיקת .ןודמו ביר שיא היה אל .רזח אל בוש ,ודיב

 ותשא שרגל הצרש דחאב השעמו .הרות לש התמאל םירבדה ועגנשכ קר

 .וניד תיבמ ואיצוהו הניפבש אטאטמה תא ספת ,םירבדב ודחשל וילא סנכנו

 שדוח ותואב דועו .היינשה תימלועה המחלמה הצרפ ט"צרת לולאב

 טחושל ואצמ םימיל .הטיחשה לע ורזג דימ .ןילבולל םיצנה"םינמרגה וסנכנ

 איצוהל ברה קספ אלש רבדב היה ברה דיש ורמא .בוכשטב טחשש ידוהי

 ! ריע לש הבוחרב והולתו וילע ודמע ,הרזגה תורמל אנמרוה

 ודיחי ונב .םימורמל רוהט לכמ הרוהטה ותמשנ רסמשכ היה 75 ןבכ

 -- ץישבייא שריהל האושנה ותבל .םוקמב והוגרהו וב םג וריו וילע ןגהל דמע

 תונושארה םינשבו הנושארה המחלמה תונשב ןילבול ירישע ילודגמ

 (תואושנ תונב שלש םהמו דחא ןבו תונב 4) םידלי השמח ויה -- ןהירחא

 ,ץרא, .ןכיה עדוי ןיאו אמט יוג ידימ ומת ופס דחא דחא .ראשנ אל שיאו

 !"םמדל ימד יהי לא ,ץרא

 ותחפשמ

 םיובנשריק לידנמ 'ר לש ונב היה (לשה :ול וארק) דוד יבצ 'ר ויבא

 הנוי ןמפיל רזעילא 'ר ןב גרבנייוו דוד 'רל תב התיה לטיוו הקבר ומאו

 היה הנוי ןמפיל 'ר .החסישפמ לאקזחי ןתנ 'ר לש הדכנו ,ץינ'זוקמ גרבנייוו

 ,תונייב רחוסו -- ותושרל ודמע תובכרמו םיסוס -- הזוחא לעב ,גלפומ רישע

 .םייוג ןיב םג םסרופמ היה ומש .הירגנוהב ול ויהש םימרכמ ןאיבמ היהש

 "יטלפ לש הבתכ תודע יפל םה םירבדה) :רמוא יקסנוקליוו ינלופה רפוסה

 ןייה תיב לא אוב הכל ץינ'זוקב תויהל ארוקה ךל ןמדזי םא,, : [טילבטקשומ

 -- דחאה ודכנ ןב ."הנמאנה יתצע לע יל הדות ריסא תייהו גרבנייוו סנוי לש

 לאומש --םודארב 'וחאו קצייבוזמ בושמוטב הלחת -- םסרופמה ליכשמה היה

 לאוי לש םהיבא היה לאומש .םודארב םינושארה םיליכשמהמ ,גרבנייוו

 רוספורפ כ"חאו ,םודארב םינושארה םירנויצוילברהמ י'זוא ארקנה גרבנייוו

 לודגה ןחרזמה ,גולוליפה גרבנייוו קחצי ר"דו ,גרוברטפב םימלא םישרחל

 הינפ לבא .(השרוב "הצינכשוו,ב כ"חאו קסנימב תוימש תונושלל רוספורפ)

 ויהש םידכנהו םינבה תאממ .החפשמב תעבוקה התיה אל הלכשהה דצל וז

 ויחא ,םיובנשריק םייח םהרבא 'ר ידוד תודעכ) תבשב נ"כהיבל ול םיולתמ

 ורמא גרבנייוו לאומש לע .םתדב םיקודא ומייקתנ םבור ,(ברה לש שישקה

 רבדה היהו ןמפיל הנוי 'ר לש ויסוס רענכ בבחמ היה ויבא דועש ךכ רחא

 תיבב םיכלהמ ויה ופוג הנוי ןמפיל רזעילא 'רל ...וירחא וינבלו ול תואל

 -- ןמפיל רזעילא 'ר לש ותשאשכו .ותיב יאבמ דיגמה היהו ץינ'זוקמ דיגמה

 ןמפיל רזעילא 'ר לש םסרופמה ונתוחמ .הכרבל דיגמה סנכנ היה ,הדלי הינור

 לש ונתוחמ היהש ימ (ילאקזח 'ר ול וארק) לימורבודמ לאקזחי ןתנ 'ר היה

 ךא החסישפמ "ידוהיה, ןב רשא עשוהי 'רל האשינ ותב) שודקה ידוהיה

 "ידוהיה, דמע הפוחה תעשבש ,ורפס החפשמב .(הפוחה ירחא תצק ןמז הרטפנ

 :הפוחה רחאל ותוא ולאששכ .,תולפשומ ויניעו ולקמ לע הכורא העש ןעשנ

 ןיאש ועדי דימ ,"ילשב קר יתינענו יתללפתה, :רמא ,וז היהש לש הביט חמ

 'ר יברה לש בורקה והערו ורבח םג היה ילאקזח 'ר ...תובוט רשבמ רבדה

 ."ידוהיה, לש ודימלתו ומוקמ אלממ החסישפמ םנוב

 י"ע "עשוהי ינפ, לעב לש ודכנ ןב לימורבודמ ילאקזח 'ר היה ואצומב

 ינפ, לעב לש רוכבה וגב ,לימורבוד ק"קדבא ןתנ 'ר ןב החמש 'ר ויבא

 -- לטיוו -- ומא יחא ודוד תיב לא אב זאו ויבא וילע רטפנ ותוריעצב .'עשוהי

 םסרופמה תובושתו תולאש רובחה לעב ,הלוווקסנוקו בורוקמ ברה ילא 'ר

 הצבורטסוא ק"קדבא לאקזחי 'רל םינב ויה ומאו הז ודוד ."למרכה רה,

 םינברה דחאו ץינ'זוקמ דיגמה לש ובר היהש (א"כקת רטפנ) גנידיירגו

 'מע תוצרא עברא דעו סקנפ ,ןירפלייה וילע 'יע) תוצרא עברא דעוב םיעדונה

 בובל ןיסחויה תולעמ ,תילגרמ ןמלז 'ר :שדחה םילודגה םש ןדלו :4

 רכז,ב וילע דפסה ;70 'מע וירפוסו רוד ,ןייטשניול ףסוי 'ר ;30 'מע ס"רת

 השלש ויה הצבורטסואמ לאקזחי 'רל .(בובל ק"קדבא ןהכ מ"גהל "םייחל

 ירמא, לעב אצינשיוו ק"קדבא ילתפנ 'ר :םימסרופמ םישנא םה םגו םיחא

 שריה יבצ 'ר ;"ףסוי תוא תינבת, לעב ,דרגוגרט ק"קדבא ףסוי 'ר :"רפש

 רודגיבא 'ר היה ,ל"נה םיחאה תעברא לש םהיבא --  םייהסדליה ק"קדבא

 .(םסרופמה "הדוהיב עדונ,ה יבא ,לגס הדוהי 'ר לש וסיג) ןישטנח ק"קדבא

 שירב 'ר לש ותב החסישפמ יל'האל תא השאל אשנ ילאקזח 'ר לדגשכ

 .םנוב 'ר יברל חאכ ער השענו עדותנ ,החסישפב בשיש םימיב .שטייד

 םימיל .םינש רחאל רפס -- "וילא ךלוה ינא םימעפ ,ילא אב אוה םימעפ,

 ןושארה קידצה ךינה ךונח 'ר יברה םינש רחאל רפיסש רופסה סחיתמ ולא

 קצוקמ לידנמ 'ר לש םרבחו םנוב 'ר יברה לש ודימלת) רדנסכלא לש

 ילאיבמ לצרה 'רו רעוואשאמוט שריה 'ר לש םדמעמב (ם"ירה ישודחו

 אבשכ .ץינ'זוקל ומע וירבחו אוה עסנ םעפ : (ילדנמ 'ר לש וידיסח ילודגמ)

 וירוענמ וריכהש ,ילאקזח 'ר לש ותיבל ךלהו דמע .היה תבש ברע ריעל

 וכרדכ .םנוב 'ר וברמ השעמ ול רפסו ילאקזח 'ר וחרא .(החסישפמ דוע)

 תילרע האב העש התוא .םנוב 'ר יברה לש תחקרמה תיבל םעפ סנכנ

 לע טרפ היגשה ודיבו תחא ודיב הפורתה תא יברה לגלג .הפורת השקבו

 תוגהנתהב םשה לוליח ירה :ילאקזח 'ר ול םנ ,השאה האצישמ .לבנה יפ

 ,ח 'ר לש וינפ ובהצ ."ץנאווש א דיסח א, :טוידה ןושלב יברה ול הנענ .וז

 ונקז ול רטס .אב ,"עשוהי ינפ' לעב ונקז תא האר םדרנשכ הליל ותוא לבא

 תולכיהה לכ ריאמ וויז ,םנוב 'ר ירחא רהרהת לא, :ול םנו ויחל לע

 ןרהא םייה 'ר ,רדנסכלאמ יברה לש ורפוס י"ע ומשרנ םירבדה) "םינוילעה

 'רל 18-17 'מע ד"ח -- "שדק יפרש חיש, רפסב וספדנו ,דארגעשיוומ

 .תיקצוקה תודיסחל םיבושחה םירפסה דחא -- קיטישפמ שטוקאר שידק םיק

 אל לבא .(519 ,'זונגה רוא, ורפסב רבוב .מ רופסה תא סיפדהו רזח םשמ

 וילע ורפס .שודקו ריעכ ורכז רמשג החפשמב .היה םיקידצ לש םרבח קר

 וידי לטונו ותנשמ םק היהשכ רקוב תונפל םכשה .שדקה חור ול היהש



 .חור ףאושו בנשאה תא חתופו ןולחל שגינ היה ,תונושאר תוכרב רמואו

 ,תמ תמ םא תיבה ינב ועדי החוור ךרד וא החנא ךרד םא חורה תפיאש יפל

 ...דלונ קונית וא

 עשוהי בקעי 'ר אוה ,"עשוהי ינפ,ל ןינ ילאקזח 'ר היה רומאכ

 הרותה ילודגמ ,םיקיתוה םידמולה ןיב ס"שה לע םימסרופמה םישודחה לעב

 ,בירוק ,לווי'ציר ,אלרט ק"קדבא) המודקה תינלופה תודהיה הדימעהש

 ינפ,ה לעב .(ןיימד טרופקנרפ ,ץימ ,ןילרב ,לילגהו בובל ,ןיטקיט ,אקסיל

 ינפ, תובושתו תולאש לעב ףירח עשוהי 'ר לש ותב ןב היה ודצמ "עשוהי

 לע י"שר דעב תולצנתה רפס -- "המלש יניגמ, רוביחה לעבו "עשוהי

 ישרש ורפס -- "המלש יניגמ, לעב לע וילעו -- תופסותהילעב תוישוק

 ..תופסותה ילעב לש םהיתוגשהמ וליצהש לע ול הדוהו וילא עיפוה ומצע

 שמשו ך"שה לש וברו ע"מסה לעבו ןילבולמ ם"רהמה דימלת היה אוה

 סחיתנ ףסוי 'ר ויבא דצמ .אקארקו בובל ,הנדורוה ,ןיטקיטב תונברב

 ק"קדבא םיקנולב םהרבא 'ר לש ותב) לציה תרמ -- ומא דצמו ,י"שר לע

 ק"קדבא ןושמש 'ר לש ונבו ,ילופורטסואמ ןועמש 'ר לש ודוד היהש ץירוק

 ןקזה יאוול הדוהי 'רל דכנו ןינ היה -- (גארפמ ל"רהמה לש ויחא ,ץינמרק

 ןואג יאה 'ר דע "שיא יפמ שיא, וסוחי לבוקמ היהש .(ר 'ה גארפב רטפנ)

 .ךלמה דוד דע ונממו

 בוש -- לטיו -- ומא דצמ .ויבא דצמ ילאקזח 'ר לש וסוחי היה הזכ

 ק"קדבא רודגיבא 'ר תשא ,לכער תרמ ותנקז ךרד ילאקזח 'ר סחיתנ

 ונקז (ו"מת רטפנ) אדנל לגס שיטיו שריה יבצ 'ר לא (ליעל 'ר)ןישטנח

 תרמ ומא דצמו אטפא ק"קדבא היה שריה יבצ 'ר .אדנל לאקזחי 'ר לש

 יולת היה ןידע אטפאב תסנכה תיבל הבדנש תכורפ) תמסרופמה אטיו

 פאקציפש ףירח קחצי 'ר לש ודכנ היה ,(ןורחאה רודה דע אטפאב

 אקארקב מ"רו ד"באר ו"מת -- ג"לת םינשה ןיבו אטפא ,ןי'צנח ק"קדבא

 ןינ םג ילאקזח 'ר היה ומא דצמ .(309 א םילודגה םש  ,יאלוזא)

 .סיגס השמ 'ר תחפשמל ןילופל הנתחתנש ,י"ראה לש ותבמ ל"ז י"ראהל דכנו

 ןבו תונב שלש דוע ,ילאקזח 'רל ויה ,"ידוהיה, ןבל אישהש תבה דבלמ

 םהיבא ,דארגושיוו ק"קדבא ,ןמרדיב בקעי דוד 'רל האשינ תחא תב .דחא

 'ר יבא) שטיוול ק"קדבא לאלצב 'ר ,הנשטנאל ק"קדבא עשוי םייח 'ר לש

 בורגנו ק"קדבא השמ 'רו (רטלא יכדרמ 'ר רוגמ יברה ןתוח ריאמ בקעי

 'ר לש ונב דוד'רל ילאקזח 7 אישה אגייפ-הנח ותב תא -- .דארגושיוו

 .ןנד ארזע רזעילא 'ר לש ומא ,לטיו הקבר הדלונ םהמו ,הנוי ןמפיל רזעילא

 ; תקדצה ומא דצמ ד"יה ארזע רזעלא 'ר ברה תחפשמ התיה תאזכו תאזכ

 ויבא .תצק הנוש סוחיה היה -- םידוד ינב ויה ומאו ויבא -- ויבא דצמ

 ויהש ריע ירידאמ ויה םיברו .בר לכש לעבו חור זע שיאו םכח דימלת היה

 החפשממ התיהש ומא תחפשממ אלש אלא .ותצעב לואשל וחתפל םימיכשמ

 םירישע הז םע ךא םימש יארי םידיסח ןאכ םישנאה ויה םיקידצו םינבר לש

 ואבש תונושארה תוחפשמה ןמ התיה םיובנשריק תחפשמ .םילודג םירחוסו

 הכומסה הרייעה ןמ האב וז החפשמ .שדוחמה ידוהיה הבושיי ירחא ריעל

 -ראקס, םשב היתוגלפ לע החפשמה תא וניכ ןכ לעו) בושראקס -- םודארל

 ונתוחמ היה ,ויבא תחפשמ הסחיתנ וילעש ,בושראקסמ םהרבא 'ר .("יקסבוש

 ,השמדרזייל ,לשיפ ,לידנמ :וינב תעבראמ .הנוי ןמפיל רזעילא 'ר לש

 'ר הניולבמ ברה לש ויבא ,םהמ ינשה היה ,הניב הדיחיה ותבו השטיאו

 -- ורבחו ןויצ תבחו הלכשהה שיא) טנמאיד םולש לש ומא יבאו ילמהרבא

 הנקז לשיפ היה -- לאיחי ונב י"ע רחא דצמו ,לקנרפ לארשי לש ודימלת

 יבא ילהמלש לש ותוחא התיהש) לקנרפ לארשי 'ר תשא ,הצנירפש לש

 השמ 'ר אלפומה דיסחה תשא) לרפ ותב י"ע :(ינבדבד ךורב לש ונקז

 לש ונקז םג לשיפ 'ר היה ,(הנש םיעברא ךשמב הטמ לע ןשי אלש ר'זרובדשפ

 לש ונקז היה השטיא 'ר ,בושראקסמ םהרבא 'ר לש רחאה ונב .לטנניב רנבא 'ר

 םשב ריעב םסרופמה ןטסינוטילפה ,םיובנשריק לאימחרי לש ויבא ,הירכז

 תוברתב לודגו תודהיב דואמ תובורמ תועידי לעב שיא ,"רתסב בשוי,

 םינותח י'ע ;הפנע החפשמ "יקסבושרקס, תחפשמ התיה ללכב .תיפוריא

 :ריעב תומסרופמה תוסחוימה תוחפשמה הילע וסחיתנ םינב ינבו םינב לש

 ושש

 ,גריבַצְניג ,טנמאיד ,רשייר ,תילגרמ ,גרובמסכול ,ןמסייוו ,רנזור  ,ןוסמרבא

 האר) דועו דועו ,לקנרפ ,גרבצנימ ,חמצ ,הבלס ,ךילרא ,הקבוק ,שטיווקנס

 : םיסופט לש לודג בורע ,הלעמל רומאכ ,ןאכ היה .(ףרוצמה ןיסחויה חולב

 ילעב ,םירחוס -- הרות לש הלהאב םמצע םיתיממ הרות ידמול די לע

 .'וכו 'וכו הישעת

 .בוכשט ק"קדבא ,ארזע רזעלא 'ר ברה ,וב ונחתפש ימל רוזחנ

 היה ,בושראקסמ םיובנשריק םהרבא 'רל ונינמש םינבה תעבראמ

 ' לש ןושארה ןבה ,לידנמ 'ר לש ודכנ ופוג ארזע רזעלא 'ר

 םידיריל עסונ היהש גלפומ רחוס רישע ידוהי הז היה .םיובנשריק םהרבא

 ותב ,סדה ותשא הלהנ תונחה תא .ליטסכט-תרוחס םשמ איבמו קספיילל

 היה לדנמ 'ר .תוחפשמה יתש ורשקתנ הדי לע ;הנוי ןמפיל רזעילא 'ר לש

 אל 75 ןבכ אוהו -- ותומ םוי דעש וילע ורמא ;ותעדב ףיקת אירב שיא

 ץינ'זזוק ריעה התיה ןמז ךשמלו תוזוחא לעב היה .תחא ןש וליפא ויפמ הרשנ

 רוטנרבוגה לרנגה םע םירבדו ןיד הז רבדב ול היה ןמז רחאל .ול תכייש

 טנסל דע ועיגה םירבדה .דורוגנויא-ןילבמדב רצבמה הנוב ןילופ לש

 ול הנקש ...רחא םוחתב הכז הז תמועל .דיספה לדנמ 'רו גרוברטפב

 הרוכבה ותב .הטילו היצילג ,ןילופב תוראופמה תוחפשמה ןמ תולכו םינתח

 ןילופב רתויב תראופמ החפשמ -- קסנולפמ חמצ רודגיבאל האשינ לחר-הרש

 "םהרבא ןגמ, לעב לע םיסחיתמ ויהש (חמצ המלש עודיה רפוסה םהמ)

 :הריעצה התוחא תא רודגיבא חקל לחר-הרש התמשכ .ךלמה דוד ...לעו

 ועדי .הייחב שיא עדי אל הקדצ ישעמב -- הזיור לש היתולועפ לע .,הזיור

 להנלו בחר הדמ הנקב התיב לכלכל תעדוי "ליח תשא, איהש תאז קר

 תקזחמ התיהש עדונ התמשכ לבא .תולדג ךותמ הלעב תומ ירחא םיקסע

 הינשה ותב .םיינעו םידרוי תוחפשמ תורשע-תורשע "רתסב ןתמ, ידיזלע

 גלפומ רישע ,אקארקמ רגנימיוב שי'לאויל האשינש ,יל'היח ,לידנמ 'ר לש

 ותויה לשב שרוג) םינש ירחא רזחשכו .םודארב םינש בשיש ,קדצ לעבו

 רסיק לש םירתסה ץעוי,ל רסיקה םעטמ הנמתנ אקארקל (ירטסוא חרזא

 תונוטלשה לצא דחוימ דמעמ ול היהו 62 "הירגנוה ךלמו הירטסוא

 ןדבל הסינכה הרתוה םהל ;המחלמ תומיב םג וירחא וינבו אוה םיירטסואה

 םיחרוא סינכמ היה ש'ילאוי 'ר .רוגס יאבצ הנחמ התיהש הניו דיזלעש

 רישע ןכאו .דעומו תבש ימיב ונחלש לש םידעוס ויה םיחרוא תורשע : לודג

 ךייש היה אקארקב הקסבמיטיד בוחרה לכש וילע ורמא ותומב .היה גלפומ

 שי'לאוי 'ן לש וינבמ .(23 הקסלבול) ראופמ תיב הגב םודארב םג .ול

 שאר בשוי ןגס ,ינלופה טנסב רוטנס ,רגנימיוב קחצי דוחיב םסרפתנ

 לש ריעצה ונב -- .לארשי תדוגא שאר בשויו אקארקב הלהקה לש

 הסחיתהש גרבנטור תחפשמל קסירבל ןתחתנ רשאיםייח 'ר --  לידנמ 'ר

 ובישחה ריעב -- גלפומ ןדמל היה רשא"םייח 'ר .גרבנטורמ ם"רהמ לע

 העידי םג ותא איבה הטילד קסירבמ לבא ,הלעמב ןושארה ןדמלכ ותוא

 קספיילמ הרוחס איבהל וקספ רבכ וימיב .גלפומ רחוס היה הז םע ,ך"נתב

 היה םינש ךשמב ;:הבקסוממ -- ולש ליטסכטהיתרוחס תא איבה אוהו

 תונחה .םיגיראל ריעב רתויב ראופמה ס"מהיב -- ולש "דאלקס יקסבקסומ,

 רשא-םייח 'ר לש רוכבה ונב .הכומסה 'זדול לש הנרק התלעשכ כ"חא הדרי

 ויה ןורהא ילא 'רל .ןילבולב הלהקה ישארמ ,עודי ןקסע ,ןורהא ילא 'ר היה

 לש ונתח -- םיובנשריק לאיחי ,ינשה ,לידנמ םחנמ דחאה -- םינב השלש

 לדנמ םחנמ .)8 תשורח תיב לעב םיובנשריק הנוי ישילשהו סּופסיוו

 .ןילופב תיללכה תינויצה תורדתסהה לש ןורחאה ר"ויה היה םיובנשריק

 .ויתויחאו ויחא ,ארזע רזעלא 'ר לש הבורקה ותחפשמב םייסנ

 רוכבה ןבה היה םהמ .תונב עבראו םינב השלש ודלונ לשה 'ר ויבאל

 וילע .הריעצ הדלי וירחא חינהו 20 ליגב רטפנש (ונקז ש"ע) ילאקזחי

 רדסה לילב :שולש ןב רעג אוהשכ והילא יוליגל הכזש החפשמב ונימאה

 הנה :עבצאב זמרו החמשמ רענה ץפק "ךתמח ךופש,ל תלדה תא וחתפשכ

 םיאתפו ...הנה :בושו בוש הארה 1!ןכיה :ותוא ולאששכו !ןטק אבס

 ףוסב ,לודג םכח דימלת םייח םהרבא 'ר היה ינשה ונב !ונניא רבכ :רמא
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 ,רשיעש ותסנרפ לע השקה וקבאמ תורמל .ץליק תבישי לש ם"ר וימי

 והארמ רדהב תפומל שיאה היה ,היבוברעב הב ושמש לודלדו ,תודימא

 ,םישקה םימשגה תומיב וליפא וילע בבר הארנ אל םלועמש ,ושובל ןויקנבו

 םהרבא 'ר -- הלא םינש דבלמ ...ץוב ואלמ תואטמסהו תובוחרה לכשכ

 הנתחתנש היגור הנח ןהב הרוכבה : תונב רתיה ויה -- בוכשטמ ברהו םייח

 תונח תלעב התיה (ץשומזמ םירטבילגה יבורק) ןילבולמ רטבילג תחפשמב

 רלדנהכוש התחפשמ םע הימי ףוסב הבשי יל'הרש הינשה ; העודי תילאינולוק

 םדחה ןוגינה / םייח-ןב ₪

 םשו הפ ,הרשעדעשתה האמבכ םודאר ידוהי תא האצמ םירשעה האמ

 םנינמ בור וליאו ,םידיחי ויה הלא םלוא ,הלכשהה ינצינ םנמא ורנ

 -הווקמהו סאג"לושה ,םהידיב םהיתובא השעמ םודאר ידוהי לש םנינב בורו

 לודג ודובכו ,הפיכב לשומה היה ברה ...הנורחאה םכרדל דע םתוא הוולמ לסעג

 "ןרהא יבר, .הארוהה ירומ -- וירחאו ...ןמרקב הל'בואר לש הזמ הברה

 ;וכו ,רנשזרב לדנמ 'ר  ,רווישרקס לדנמ 'ר ...רימחמו ןדפק היהש

 ,ב"וש לשיפ 'ר ,ב"וש שיבייל םייח 'ר ,ב"וש םנוב 'ר םיב"ושה -- םהירחא

 התיה םודאר תוואגש ,'וכו ,ל'מנוב 'ר ,קחצי לארשי 'ר ,ב"וש לדנמ קחצי 'ר

 - ,שמש ךלמ 'ר ,שדוקב שמשל םירחבנכ םמצע ואר םישמשה םג ,םהילע

 םהינש ,ד"מהיבב ישארה שמשה ינאס לאיחי 'ר ,נ"כהיבב ישארה שמשה

 .. . םיחצנמה ויה םה ? םהל המדי ימ -- המיבה לע םדמעבו ,םינפ תרדה ילעב

 .םדעלב המייקתנ אל החמש ףא ,םיללפתמה לעו הליפתה לע

 םידיסחו ,םימסרופמ-יתלב ,"םיימוקמ םיקידצ, ויה םודארב םיקידצה

 וסחיתה םודאר ידוהי םלוא ..."םייבר עשירעבייוו, םתוא וניכ םיאנק

 'ר יברה :הביח ןושלב םתוא וניכו ,ץרא ךרדו דובכב ,ללכ ךרדב ,םהילא

 הלסוי 'ר יברה ןכו ,הלהשמ 'ר יברה ,ל'כלמילא רזעלא 'ר יברה ,הלקעי

 .(האושה תעשב ומלוע תא הנקש רקצוחנוו הלסוי 'ר)

 ?ךעלביטש,ו הליפתדיתב .הניפ לכמ םודארב עקב הליפתהו הרותה לוק

 נ"כהיב היה זכרמה םלוא ,ריעה לכ ינפ לע ויה םירוזפ (תואמל ילואו) תורשעל

 דע םכשה רקובמ םייח קקשש ד"מהיב רקיעהו ,לודגה ד"מהיבו לודגה

 וליחתה "ונילע, ורמג םרט ,הליפת הפדר הליפת ,הלילב תרחואמ העש

 וללפתה םידירי יעסונ ,םימ יבאוש ,םירגת ,הכאלמ ילעב ;"ובוט המ.

 םידוהי .דועו רעגרטדרעסאוו עמאקש ןוגכ ,"סקינהמכשח, ;  םייוניכו המכשהב

 םיסנרפתמה לטב יכלוהו ,לדוגא דצב בקע ד"מהיבל ודעצ םיסכנו ףסכ ילעב

 ןינמה תא םילשהל ידכ םתליפתב וכיחו הענכהב םביבס וצצורתה ,ריואה ןמ

 םהל -- יולגב םימש תאריב םירדהתמהו רתסב םימש יארי םידיסח ,םהלש

 ...םירהצה ירחא אלא ללפתהל ןמדזנ אל

 ירמואו הרות ידמול דימת םיסופת תונחלושהו םילספסה לכ ויה ד"מהיבב

 לע םיחורס ויהש םינלטב .לארשיל קוחבו בקעי ןיעב םינייעמ ,םילהת

 ףוטחל ידכ ץיקב ואבש םיכנו םינקז ,הרותה לוקמ םנהנב ומנמנו םילספסה

 דיל םמחתהל ידכ ףרוחבו ,החוורל םיחותפה תונולחה ךרד ריוא תצק

 םתדובע רמג ירחא ד"מהיבב וחנ די יטשופ ,םיחתפה לע ירזחמ . . . םירונתה

 יצח תחת הבדנב ולביקש רכוסה תויבוקמ המהוזה תא םיניכסב ודרגו

 םשגפמ םוקמ -- םיבגגה וליפאו ,תלוכמ תויונחב םרכמל ידכ --  הטורפ

 ...םללשב וקלחתהו םהיתוינכת וכרע ,וללפתה םש ,ד"מהיבב היה

 ,טויוישז בייל הדוהי : םיינוריעה םיעגושמל םג טלקמ םוקמ היה ד"מהיב

 דיל םויה לכ בשיש (ל'קחצי רענעגושמ רעד) עגושְמה קחצי ,ינשזוב ילא

 סיפרוטמ :דועו ...תונבומייתלב תורבה ונורגמ איצוהו החותפ ארמג

 ,אבה םלוע ןמצעל ונק תוינקדצ םישנו .םיגוסה לכמ הצחמליםיפרוטמו

 .בערב ועווגי לבל ןוזמ םחל ואיבהו

 יל'האל תישילשה .םיפערל תשורח-תיב םהל היה םש ,ןילבול י"ע בוטרבולב
 הנ'צסאיפו קסי'זדורג ידיסח ילודגמ ,שטיבולמ ףלוו לארשי 'ר תשא -- התיה
 האשינ דבכוי לרפ הריעצה תבה .ריעב ןיטינומ ול ואציש לודג ןדמלו
 'ר לש ודוד ןבו ,ןילבולמ ןירפלייה תחפשממ ומא דצמ היהש ץנירג המלשל
 לארשי תדוגא םעטמ ןושארה םייסל ןייוצמה ריצה ןירפלייה והילא השמ

 ותיילע יפחא ןודנולב "םיחא תדוגא,ל בר שמשל שקבתנ) 'זדולב ד"באו

 .(ותאיצי םדוק רטפנ ךא ,י"אל קוק ברה לש

 לש הלחאב םימיכ תוליל ושעש םידוהי תורשע לש םנועמ היה ד"מהיב

 רעד) עלוצה הל'קלארשיכ ,ד"מהיבב אלא םהואצמי אלש עדי לכהו .הרות

 ותוא וארק תופוע רחסמב וירחתמש יכדרמ ךורב 'ר  ,(הלקלורס רעמַאל

 רזחש חרז 'ר ,ס'יכדרמ ךורב רזעלא 'ר ונב ,ןמה-רורא םגו עשטרַאמ ךורב

 ל'מילהתה תא איצוה אלש רקיטישפ השמ 'ר ,הליפתב הלמ לכ לע םעפ רשע

 .דועו דועו ןכדשה ןמלקטש ,רבושטיבולג הלמלז 'ר ,הממי ךשמב ודימ

 ,ץוחבו םינפב וללפתה ,תורווככ סנ"כהיבו ד"מהיב ומה ,בירעמו החנמ תעשב

 אלש םודארב ידוהי טעמכ היה אל ,תוגרדמה ירדחב ,םישנ תרזעב ,שילאפב

 .רובצב בירעמו החנמ ללפתה

 תועיזמו תודורט ,תוקוסע ויה תיב תורקע ,ישימח .םויב ליחתה תבש ברע

 תובוחרב ףדנ ברעב רבכ .םכשה רקובמ תבש דובכל ןהיתונכהבו ןהיתויגקב

 הרתיחה המשנהו םידוהיה ועיספה ישש םויב .תבש ילכאמ לש םחיר םידוהיה

 ...םתוא םיוולמ תרש יכאלמו םולש יכאלמש םעדיב ,םהינפ לע הכוסנ

 התיה תבש תלבק דע ישישה םויב) הווקמל ומידקה השעמ ישנאו םידיסח

 ... םיטנגילטניאהו םיליכשמה ;:םוקמ ספא דע האלמ ,"לסעג הווקמב,, הווקמה

 עברא העשמ תבשב הווקמל ורהנ ןכו ;רלדא שיבא תיבב הווקמל וכלה

 לוענ ,"שמש לכלאומש, היה תורגה תקלדה םדוק תבש ברעב (רקוב תונפל

 זירכמו תובוחרב רבוע .ןרטיע ןמשמ םיקירבמו ונממ םילודג ויהש ויפגמ

 דאב ןיא,  ,ופיסוהו וירחא וצר םידליו -- "ןיירא להוש ןיא, עודיה ולוקב

 ...תבש תחונמ הכוסנ םלוכ לעו ,תבש ידגב ושבלתה לכהו ,'ןיירא

 הסנכנ תבשהו .. .הוולשו רוא ,הטמ לש ןדע-ןגכ ויה נ"כהיבו ד"מהיב
 (תינפוגהו תינחורה) םייחה םס ,רואמה ויה םיגחהו תבשה .התעפיו הרדה לכב
 ונונגסו ומעטו ונויבצו גח לכו -- חור רצוקב םהל וכיח .םודאר ידוהיל םג
 . .. תודחוימה ויתונכהו

 תיב לכב טעמכ .םירופל םיננוכתמו ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשכ,
 החמש התיהו תובר תובכשב 'יסנדולפ,, ,םינימה לכמ תודיטשפ ,ןמה ינזא ופא
 .םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו בוט םויו התשמ ,ןוששו

 ץוחבמ העורקה הגטבה םע דגבה תא וכפהש ,רעטלעטשרעפ,,) םישפוחמ תואמ
 :םהיפב לדה םנומזפ ,תיבל תיבמ ובבותסה (םינפה לע ריינ לש הכיסמ ומשו
 רימ טיג ,סיוא .זיא ןעגראמ םירופ זיא טנייה) לסח -- רחמ םירופ םויה --
 תא ולביק אברדא ,םכילשה אל שיא ךא ,(סיורא ךימ טפראוו ןוא ןעשארג א
 ףסונו ןמה ןזוא וא םיקומיצ-תלח תסורפ לביק דחא לכו ,תופי םינפ רבסב םלוכ
 תועבטמ תומירע ויה תולטומ ןחלושה לע) תוטורפ המכ וא הטורפ ךכל
 תוטורפ שלש ,(רעייווצ א) תוטורפ יתש ,(ןשארג א) הטורפ לש תשוחנ
 תוטורפ םירשעו תוטורפ רשע ןכו ,(רעסקעז א) תוטורפ שש ,(רעיירד א)
 ימלו תוחפ תתל ימל ,ועדי תיבה ינבו ,(ןעשַארג 20 ןוא לערענעצ א) ףסכ לש
 תוקסעתהל הנשה ךשמב וכיח םיינע ירענ .הכסמה ירוחאמ רתתסמ ימ ,רתוי
 דתונמדחלש) תונמדחולשמדיחילשכ דחא םויל "ידוהי עוצקמ,, -- "טעוצקמ ,ב
 ,תחלצב ומש םידבכנלו ,םינמאנל אלא ורסמ אל תונמה חולשמ תא .(רעגערט
 ...ודובכ יפל דחא לכ -- לבור וא לבור יעח ,"ןדולפ,ה תחת
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 םירופה ינקחש תא תוארל ידכ ,םידליה םיניע ןוילכב וכיח םירופל

 ..."הנ:תח,הו "קאיבוקרק, "םיחירבמ,ה :ןוגכ םקחשמב רעליפש םירופ)

 לע ...םישנכ םישפוחמ םירבג ויה הלכהו תינדקרה וללה םיקחשמה ינשב

 םישנ לוקב וננולתהו ,ןקזה תא ריתסהל תחפטמב םינפה תא ורשק בורה

 רתויב בושחה קחשמה תא תוארל םלוא ,.תוירבה לש םקוחצל םייניש באכ לע

 אלא וגיצה אל אוהש יפל ...הכז דחא לכ אל -- "ליפש ףסוי תריכמ,

 אוואס הל'הרש ,"אגַאוו, ,"םירטשרפ,ה ,"םינמרקב,ה לצא ,םירישע יתבב

 םיזורחה תא עומשלו קוחרמ םתוארל ידכ םהירחא וצר םידליהו ,םירחאו

 -- (סנכהל םידליל ונתנ אל המינפ) תלדה דיל ץוחב ועימשהש םינושארה

 ןעמוקניירא טעוו'ס ןעטייטטייז רעיפ עלא ןיפ זיוה ןעזיד ןיפ סיורא טמיור

 לש הבצמה תא םג .. . ןעטיייטטייל ףלעווצ ענייז טימ בקעי רעטאפ רעד

 ונאנק המכו ,"יחיו, תשרפמ הונעדיש הבצמה תא ...וניאר לחר ונמא

 ...לכה םיעמושו םיאורה םירישעה ידליב

 דיחיה תושר ,ונתשנ םודאר ינפו ,חספל תונכהה וליחתה םירופ ירחא

 ואצוה םירפסה ,תוטמהו הטמהיילכ ,םיטיהרה -- םיברה תושרל התיה

 ..ץמח לש קבא וליפא ראשי לבל ,וררגו ודרג ,וקינ ,ודייס ,ופצרק ,הצוחה

 תוצמ) םילודג םילסב תוצמ ואשנ םילבס .ריעה לכב טשפ תוצמ לש חירו

 ,חספה רחאל דע םיריכמ םירחוס לצא וחקלש םיזגראל ןתוא וריבעה (ןשיוק

 ו"ח עגי לבל םידגבה ןורא לע והודימעהו ןבל ריינב זגראה תא ודפיר

 םינינצכ ץמחה היה ,תיבל הצמה תא וסינכהש עגרה ןמל ...ץמח תפצרב

 לופי אלש ורהזנו תלדה דיל הניפב והולכא ,וגממ רטפהל וצר . ,.םיניעב

 ...הפצרה לע רורפ לכואה תעשב

 לצא) םיבר םיתבבו ,(םימו קלס תיבח) חספל "סאווק,  וניכה תיב לכב

 - םיקומיצו םימ יאלמ םיקובקב תונולחה לע ודמע (םימש יאריו םידיסח

 .רדסל ,גחל היפצו ההימכ יוור היה לכהו ,חספל ןיי םמצעב וניכה םידוהיהו
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 לש בוטח םמעט תא ומעט זאש ,לודגה תבשב השעמל ליחתה חספה

 הפצרה לע ולפנש תוצמ יושע היה רבכ "טנלו'צ,הו ?לגוק,ה .חספ ילכאמ

 הניש רחאל ,תבש תדועסבו ,הליפתב ומידקה לודגה תבשב ...ץמח ושענו

 לכ לע רפכ,ל דע "ונייה םידבע,מ הדגהה תא תיב לכב וארק ,הרצק

 תיתרוסמה השרדה תא עומשל לודגה ג"כהיבל וכלה ךכ רחאו ,"וניתונווע

 ברה לש ךכ רחאו) ל"ז רטומלרפ ברה לש (הבוש תבשבו לודגה תבשב)

 םיתורח םודארב חספה ירכזו ופלח םינש .חספה יגהנמ לע (ל"ז ןמטסיירט

 ...ןדעה ןגב יתררועתנ ומכו ,רקוב תונפל יניע חתופ ינא הנה .יבל חול לע

 .גחה תחמשב ריאמו ...ץצונ ,קירבמו ןבל היה לכה

 ,הלהבב ץמחה תא ולכא ,ןוזפחב הומייסו הליפתב ומידקה חַספ ברעב

 ברע לש תוצמ תייפאב וקסע םירהצב ,ץמח רועיבל תונכהב וחתפ ךכ רחא

 הרישב ללה ורמא הייפאה תעשב ...םירבג ידיב השענ לכהו -- הספ

 .וראתל ןיאש שפנ גונעת ,הייווח וז התיה . . , הרמיזבו

 תספה ילכאמ לש הליכאהו הדגהה ,רקוב תונפל דע טעמכ ךשמנ רדסה

 וילא ועגעגתה הכש חספה גחכ גח דוע היה אל . ..ןובאיתב םייתרוסמה

 בוחרב ,הלדופ המלש רצחב ,"י'צפי'צ, רצחב ,םודארב ינועה ינועמ לכ

 "הנילמאז,בו ילקעיפ בוחרב ,"טלעו עיינ,ו טאטש עטלא יד,ב ,ינטי'ז

 ינבל -- םידליהו "הכלמ,ל התיה תיבה "תרבג,,, ,םיכלמ תונומראל וכפהנש

 יכרצ ול ורסחש םיינעבש םיינע ןמ םודארב ידוהי היה אלו . . ,םיכלמ

 ילבמ וכלהתה םודאר ידוהיו -- "הריפס, ימי ועיגה ,גחה םת הנה ךַא .חספ

 .לבאב םייורשכ ,רפתסהל

 ויה ג"כהיבו ד"מהיב .םיחרפו קרי טשוקמ תיב לכ היה תועובשה גחב
 ףרשנ ומכ לכהו ,םימי ינש קר ךשמנ גחה םלוא ,םיפנע בורמ תובע רעיכ
 השלש,הו ,זומתב רשע העבש עיגהו -- רפסמ תועובש ורבע .ץיקה םוחב
 ,(יקסרוטנמ לצא) םיחותפ םימב ץחרתהל ,רפתסהל םהב רוסאש םימי ,"תועובש
 לש הרדקב וליפא םהב ולשיב אל תבשל טרפש ,"םימי העשת,ה ךכ רחא
 ,ליכשמ .וליפא .םודארב . ידוהי .היה אל. .באב .העשת -- ךכ רחאו ,רשב

 תבש האב ,החוורל ומשנ באב העשת ירחא .הז םויב םוצי אלש ,סרוקיפא

 *עילַאס ס'טאוות,מ ועמשנ תולהצמ לוק ,הלכ לוקו ןתח לוקו ומחנ

 טקש ימיכ ..,העגרהו העגרא ימי ויה וללה םימיה ,"לֶאַז סנאמלעגאפ,מו

 .רעס ינפלש

 רפושה לוק .. .דעור םימב גד וליפא םהבש םימי ,לולא סנכנ הרהמ דע

 ןבכ יתייה ,יתודלי ימימ יל םירוכז תוחילסה ימי .הליפת יתב לכמ עירה

 לע קפדש ,שמשה לש דבכה ושיטפ תומלהב יתנשמ יתררועתנ ...עברא

 ינכילומו ידיב קיזחמ יבא ,םילודגה םע דחי יתמק .סירת לכ לעו תונח תלד

 תוגגה ,רוקו הליפא ץוחב ,תוחילסל (תודליל ץוחמ) תיבה "נב לכ םע ךדחי

 ינפל תורנהמ עפוש לודג רואו םוח -- ד"מהיבבו ,קד חרק םורקמ םיניבלמ

 ד"מהיבב התיהשכ ,ןמז רחאל) טפנה תורונממו הלודגה תשרבנהמ דומעה

 םיללפתמ אלמ ד"מהיב .(טפנה תפוקתל עגעגתהל יתפסוה ,למשח תרואת

 המשנה, -- ,יל תונבומ םילמב ,יבלל רבדמכ ,האנה ולוקב לסלסמ ןזחהו

 ואצישכו .רעושמ יתלב גונעתמ ,אילפהל הפיו בוט היהו ,"ךלש ףוגהו ךל

 תוגוע האלמ הלודג תינבת הדיבו ,"ןירעקעב יד, הדיירפ הדמע ד"מהיבמ

 הוואת ,ןבל רכוסו םיקומיצ ,הניבג תואלוממ תוגוע ,רונתה-ןמ-רשי תומח

 יתללפתה יבלבו ,תוטורפ עבראב המלש הגוע יל הנק יבאו ,ךיחל בוטו םיניעל

 ...תוחילס ימי ויהי ,הנשה לכ ךשמב םוי םויש
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 "דמע,ו ,םיללפתמה תא ליכהמ םירצ נ"כהיבו ד"מהיב ויה םיארונה םימיב

 םיפרפרשו תואסכ לע ובשי םבור ,"סאג-לוש,ה תיצחמ וספתו ץוחב ולללפתה

 קחצי לארשי 'ר חתפשכ םלוא ,היכבבו שערב וללפתהו ,תיבה ןמ ואיבהש

 להקב רבע דער ,סה ךלשה -- * ך ל מ ה ,ב ד"מהיבב תירחשה לעב טחוש

 תונזח יבבוחו .םיענ הכ ,םיענ ולוקו האנ וקרפש ליגרו ןקז תליפת ותליפתמ

 תירחשה תא עומשל ידכ ,ד"מהיבל וקחדנו הליפתדיתבמו ?ךעלביטש ,המ וקמח

 ול רונכ -- ריקמ ןבא זיזהל הייושע ,ורמא ,ותליפת .קחצי לארשי 'ר לש

 עומשל ידכ נ"כהיבל וקחדנ תירחש ירחא ...םיארונ ימיב קר ןגנמה ונורגב

 הליפתה תא ורמגשכ ...ותלהקמו ןקזה ןייטשניבור ןזחה יפמ ףסומה תא

 ."היתוכרבו הנש לחתו היתוללקו הנש הלכת, לש ןוחטבבו החמשב ,הרמזב

 ןושלמ ןירהעמ) רזגו שבד ללוכ ,םייתרוסמה םילכאמה םע הדועסה תא ולכאו

 םויה לכ ךשמבו .הליפתה תיבל דימ ורזח -- 'וכו (וברו ורפ :רמולכ ,ןירהעמ

 לש גונעתהמ ונהנ אל הנשה שארב) .וירחאו ,ךילשתה ינפל ,םיליהת ורמא

 .(..."לזמ,ה תא םידרהל אלש ידכ -- "גונעת תבשב הניש,

 ליבשב "תורפכ, ןיכהל םיגהונ הביבסהמ םייוגה ויה רושעל אסכ ןיב

 ,םילוגנרתו תולוגנרת ירוקרק עמשג רצח לכמ ,רדח לכמ ,תונח לכמ .םידוהיה

  ,םייחבטמה-תיבל "תורפכ,ה םע ורהימ ךכ רחאו ,שפנ לכל "הרפכ,

 ..קספה אלב הממי ךשמב וטחש םיטחושהו ,רותב ודמע םיפלא

 לע הלע שדוקה) היבוברעב שדוקו לוח םודארב ושמיש כ"וי ברעב

 םע דחי ,םימי תוכיראו הבוט הסנרפל ,הבוט הנשל ןוחטבו הוקת ,(לוחה

 לוכהו ,וסייפתנ םיבירי .ןידה םוי ברע לש גח תדועסו יכב "אנידד אתמיא,

 ...ארונהו שודקה לודגה םויה תארקל םירוהטו םיכז ,וננוכתה

 םיללצכ וכלהתה םיוגה וליפא ,ריעה תובוחרב שיא הארנ אל כ"ויב

 ילוקב ארק ןזחהשכ ,"הליענ, תעשבו ...םידוהיה לש ןידה םוימ םידחופ

 וחתפנ םירעשהש לוכה ועדי -- חתפ םימש ירעש יכב בורמ דרצנש

 ...ןוצרבו םימחרב ולבקתנ וניתוליפתו

 ,הכוס תווצמב וליחתה דימו ,ריעה לע הוולש הדרי -- כ"וי תרחמל
 ומייק בלול תליטנו ,"םימי תעבש ובשת תוכוסבו., םייק לכהו גורתאו בלול

 .ףטו םישנ וליפא

 םהיתונדס םירגוס הכאלמדילעב ויה (חספ מ'"הוחב םג) תוכוס מ"הוחב
 לוח" םתוא וארק) זוחמה ריעל ואב תובורקה תורייעהמ הכאלמ-ילעבו
 יחרזאל ויהו -- (םיאבה ןיב בוחרב הטטק הצרפ תחא אלו ,ייסיקינדעומה
 הרות תחמש לח םאו) גח ימי השלש ואב בושו ...החמשל םידעומ םודאר
 .,םיאלַמ הליפתה-יתב לכ ויה הבר הנעשוה לילב .(גח ימי העברא -- ישש .םויב
 להבוט חקתפ, וחערל שיא ולחיאו וללפתה .הלילה לכ ךשמב םילהת ורמא
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 .הרות-תחמשו תרצע ינימש -- ול ופיצש גחל ועיגה ףוסבלו ,("לטיווק טוג א,,)

 וכרע ,תרצע ינימש לילב םג תופקה ושע ,נ"כהיבל טרפ ,הליפתה יתב לכב

 הרות ןתח ילעב ,"םינתח,ה יתבל שדקל וכלה ךכ רחאו םיללפתמל "שודיק,

 וליחתה תיב לכבו -- םידימאה םיללפתמל וכלה םשמו ,תישארב ןתחו

 וחקל ןצמק לצא ,ןחלושה לע ודימעה חבטמב היהש המו ...תישארבמ

 ודקרו ורמזו ,"ןיפוליגב, ויה לוכה ,שדוק הלוכ התיה החמשהו ...חוכב

 תאיב םוי ,הווקמה םויה אוביש ובלב ללפתה דחא לכו .שפנה תולכ דע

 ...ףוס ילב ךשמייו ךשמיי הרות תחמש גחו חישמה

 תאשל היה השק .םודאר ידוהי לע הקעומ הדרי ,הרות תחמש תרחמל

 דמוד השגרה ,לוח ימיל (לולא ח"רמ וכשמנש) גחה ימי ןיב ינוציקה לדבהב

 םירוחשה םיריסה תאו םחלה תא תיבל וסינכהשכ ,חספה גח תרחמל םג התיה

 קלחתמ ץיקה .ביבא היה זאש אלא ,םיקודסה םילכה תאו שומיש בורמ

 רשע-העבש ,תועובש ,הריפס : הרגישה ייחמ ידוהיה תא איצומה תופוקתל

 םישדח השמח םירבוע ובש ,ףרוחה ןכ ןיאש המ ,'וכו באב העשת ,זומתב

 וסיכ הלפאו ךשוח ,רכוז ינַא זאמ .גח ילב (םישדח השש -- תרבועמ הנשב)

 םגו ףוגל רדחו דרי לק םשגו ,הרות תחמש תרחמלש םויב םימשה ינפ

 ,יממעה רישה תא ריכזמה שואיה ויניעבו וליעמב לברוכמ דחא לכ . . , שפנל

 ןוא קעווא טייג רעמוז רעד ירב ףא -- םשג תליפתב "ירב ףא,ל הידורפה

 -קעגסיוא זיא ץלעפ רעד ,ןכארבוצ זיא ךאד רעד ...וצ טקור רעטניוו רעד

 גגה ,עיגה ףרוחה ,רבע ץיקה) -- -- -- אטינ זיא דלעג ןייק ןוא ןכאר

 6 ..אצמנב אל ףסכו -- טפורמ דגבה ,רובש
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 .ורבעש גחה ימי תא יתייה הכבמ ,יתודליב ,תוכוסו חספ רחאלש םימיב

 הפוקתה ללכב ויה -- שונא ייחב תורשואמה םינשה -- תורענהו תודליה ימי

 .םשפנו םפוג שביש "רדח,ה .םודארב לארשי ירענל רתויב הללמואה

 תא ובהא אל .ינרדומ ךוניחב העידי ירסח םבור ויה םודארב םידמלמה

 אמש ,הרות יתדמל אל בר היהא רמאת -- :ררושמה רש םהילע .םעוצקמ

 דמלמהו ...לארשיב םידמלמ ושענו ,הרוחסל ןיא תועמ -- רחוס רמאת

 ,רצ רדח היה "רדח,ה ...וידימלת שאר לע ומעזו ותמח תחא אל ךפש

 םירוהה תיבל יברה אב היה רקובב תבשבש יפל ,תבשב ףא החונמ עדי אלו

 דומלל רדחל וכלה הדועסה ירחאו ,דימלתה תא ("ןרעהראפ) ןוחבל ידכ

 ."תובא יקרפ,

 ,הקספה ילב ,בירעמו החנמ תעש דע רקובה תועשמ רדחב ודמל ץיקב

 םירענ ,הנחבה ילב םידימלת לביק דמלמה .ברעב הנומש העש דע ףרוחבו

 ושפנ הקשחש רענו .הנבהיישק םירענ םע דחי ודמל הריהמ הסיפת ילעב

 םידמלמהו רדחה לועמ רטפה ידכ ,הווצמדרבל עיגיש ללפתה ,הרותב

 .שרדמה תיבב דומלל ליחתהלו

 ,םיפנכ יל וחמצ ,לשמ יתשגרה הווצמד"רב ירחא ד"מהיבל יתסנכנשכ

 הבהאב וגרבחתהו ,יליג ינב םירשכומ םירענ םע יתדמל .ןירוח-ןבל יתייה

 לש עגר לכ לע ונל היה רצו .ונרסחהש המ םילשהל ונרמאו ,תחא העדבו

 וליפא ונתנשמ םיקיספמ ונייה אלו !יתמיא וישכע אל םאש ,הרות לוטיב

 ייווצ) תוטורפ שולשב םיכעכ ינש םינוק אלא ,דועסל ידכ התיבה תכלל ידכ

 ןורוויחש יפדלעדףאו -- ד"מהיבב רויכהמ םימ םיתוש ,(רעיירד א ראפ לגייב

 .תחנמ םיגגומתמ םירוהה ויה םינפב טשפ

 ןחלוש דיל הָבשי תחא לכו תורובחל וקלחתה םודארב ד"מהיב ישבוח

 םירוחבה תרובח הנה .הזל הז םירוסמ םיער ויה ןחלושל םירבחהו ,דחוימ

 הנקזה תא תוחדל וצרש ,םרטנסב תוצבצמ תודדוב תורעשש םירגבתמה

 םיינרפצב "חיפס,,ה תא םיטרומ ויהו רתוי םיבוט םימיל (ןקזה רמולכ)

 בישקהו ידוהי םדיל בצייתנשכו ...הסכמ לעב סיכ ןועשבו ,םייחקלמב
 תוהתל רמואה "ןתוחמ, הז אמש םששחב ,וקימסהו ולבלבתנ םתנשמל
 ,םישרואמ םירוחב ובשי רחא ןחלוש דיל . . .םירדוק וכלהתה דימתו .ונקנק לע
 ,'םיאנת,ה רחאל ולבקש ןועשה תא םתדופא סיכמ ואיצוה םעפב םעפכ
 ורבח לשמ רקי אוהש ונועשב ראפתה דחא לכו ...העשה המ -- תוארל

 הרייעב האנה איהש ול ורמא ותיבב םלוא ,התוא האר אלש ותלכב סגו
 ןחלוש לע םיכומסה םיכרבאה ודמל ודילש ןחלוש ירהו ...םלועה לכבו

 םשארל תחתמ הלב תילט ומש םירהצבו ,םהיניב ושחלתה דימת ,םנתוח

 והשימשכו ,תוקד רפסמל ,המונת ףוטחל ידכ וילע ודקרפתהו לספס לע

 לדגתשכ -- :ךויחב םינוע ויה ?םויב םינשי םה עודמ םלאש םירוחבהמ

 ...םיחמשו דימת םיזילע ,הריעצה הבכשה הבשי דחא ןחלוש דיל ...עדת

 םלוכו .דומלתה םיב הייחשב םהיתוחכ וסינ וללה .םייוניכ היה "םינוזוורב,

 םיב וללצ ןמזה ךשמבו .ןובערו ןובאיתב הרות ודמלש םינייטצמ םירענ

 ,דימהיבב םינושארהמ םיאב ויה וללה .ןוצרב םהל ורזע םילודגהו דומלתה

 השקש ימו ,הלילב תרחואמ העש דע ודמל ,תאצל םירחאמו ,רקוב תונפל

 םיריעמ וירבח ויה -- תיבב וריעיש ימ היה אלו םכשה רקובב םוקל ול היה

 .ד"מהיבל םכרדב ותוא

 םיאצוי ונייהשכ ,ףרוחב רקיעב ,םיחדבמ םיזוירוק ועריא תחא אל

 ,רחשה ריאה רבכש םירובס -- ,תיבח ןמ תוצח ירחא .גלשומ חרי לילב

 תא ררועל אלש ,וניצר אל התיבה רוזחל ךא ,רוגס ןיידע ד"מהיב הנהו

 יל עריאו ...חמש היהו -- ןכש לש תלדב וקפדש םירקמ ויהו .םינשיה

 ירבח תא ריעהל יתבייחתה .תועובש ךשמב ד"מהיבב החישל היהש הרקמ

 רוכבה ויחא) הרות לש הלועב םתרנש ותיבב ידיחיה היהש ,יקצולפ םוחנ

 ותוחקפ לשב ותוא וארק) ,הל'מהרבא 'ר  ,ויבא .(תונסקנפ דמל דוד

 ומאו ,תיבב היה אל עובשה ךשמבו תורעי רחוס היה ("קרמסיב הל'מהרבא,,

 ...ינושרג -- ותיב תלדב יתקפדשכו ,םכשה רקובב םוקל הנבל הנתנ אל

 - הטמב בכשש םדוק ,הלילב .תירוקמ האצמהל ונאבו הצע ונסכט

 ,םשגב -- רקוב לכבו ,ןולחה ךרד טוחה תא דירוהו ולגר ןהובל טוח רשק
 ךכ .ידימ ואיצוהש דע ,טוחב יתכשמ ,הבורצַאפס בוחרל יתצר רופכב

 ןמ דחא וא ,דוד) םיחאה דחאש ,הרק םעפ םלוא ,םישדח ךשמב ונגהנ

 תא דירוה -- (םזינומוקל כ"חא וספתנש לבייפ וא ,"עלוצה לאיחי, םירענה

 יתאבשכ ...הריכבה ותוחא לש הלגר ןהובל והרשקו ,ןשיה םוחנמ טוחה

  דלאוועג :הקעצ ןולחח ךרד יתעמש -- יתכשמו יתכשמו יכרדכ
 ..יפאב יתמשנ דוע לכ יתטלמנ ...!םיכשומ םידש ,לגרב יתוא םיכשומ

 ולפטנ ד"מהיבב םינצילהו ...קידצה ףסוי ינוניכ ד"מהיבב רבדה עדונשכ

 םושמ ,השרגל וא ,םוחנ לש ותוחא תא השאל תאשל סונא היהאש ילא

 .. .הכישמב תינקנ המהב קרש ,םוקמב םהל יתינע ינאו . .. הכישמב היתשדקש
 לילב) הלילבו םויב ,הגופה ילב הרות דומיל -- ליגרה ולולסמל רזח לכהו

 תכסמ ונדמל גח לכ תארקל .הלילה לכ םירע בורל ונייה  ישש

 ףרוחב םימי יאצח ינשל טרפ) ןברוחה לע ונדמל באב העשת ברעב ,גחה

 הרותב קוסעל רוסא זאש) יסורה "לטינ,בו ינלופה לטינ,ב ארמגה תא ונרגס

 ,רפסב ונוייע לכואה תעשב וליפא .(תוצחב 12 העש דע םירהצב 12 העשמ

 םילודגה םש ,ןופיסויב וא םיקידצ ירופס ,םידיסח ירופס ,םילקה םירפסב
 ישבוח לש םתעד חיסה אל ןוציחה םלועב שחרתהש רבד םוש .'וכו

 לכ -- תויושגנתהה ,תוכפהמה ,זא וטשפש תותיבשה .דומילה ]מ ד"מהיב

 תינעת ורזג םורגופ לע עדונשכ) בירעמל החנמ ןיב ןילוח תוחישל ךייש הז

 ,גקוח םחל היה הז -- תופסותהו ארמגה .(תויכבבו תוקעצב םיליהת ורמאו

 םודארב עיפוהש דע ,תובבל רבוש ,בוצע ןוגינ ,יתרוסמה ןוגינב ונדמלו

 .קוטסילאיבמ ןשרדה

 שמשה היח תובורק םיתעל .ד"מהיבב שודיח היה אל ןשרד ,דיגמ

 שורדי םויה -- :זירכמו ,בירעמל החנמ ןיב ,המבה לע ושיטפב קפוד

 הלעו ,שדוקה ןורא דיל ,המיבה לע דומע ודימעה הז ירחאו ,"רשרד לעב,

- 215 - 



 תולגלגתמה תובורמה תותילטה תחא) תטפורמ תילטב ףוטע ,חוריאכנ ידוהי

 .םינלטב הרשע ינפל ותשרד םייס בורל ...תילטכ השרדהו -- (ד"מהיבב

 .רגה רואל ודמלו םישנ תרזעל םילוע ד"מהיב ירוחב ויה השרדה ינפל

 תירולב ,רוחש ןקנקז לעב ,המוק-הבג ,תרוחשת ןב ד"מהיבל אב הנה ךַא

 .קוטסילאיבמ עדונ ןשרדכ ומצע גיצהו ,בבר ילב שובל ,תודקוי םיניעו העורפ

 ויה רפסמ םימי ירחאו ,ףסכ רטש ול ןתנ ישארה שמשה םע החיש רחאל

 ןשרדהש ,הווקמה רילו ,ריעב ,הליפת יתב לכב תוקבדומ תוספדומ תועדומ

 העשב ,לודגה ד"מהיבב ...וירבד תא אשי קוטסילַאיבמ עודיה םסרופמה

 .ברעב הנומש

 ונילע ,ונכרדכ ,ונא ...קיר טעמכ שרדמה תיב היה ןושארה ברעב

 ונרגס ,ותשרדמ םינושארה םיטפשמה תא ונעמשש ירחא ,םרב ,םישנ תרזעל

 דוע הזכ םשוב ...ונבשקה תוכירדו תולעפתה יזוחא ,ונדריו תורמגה תא

 אלמ ד"מהיב היה רבכ ,הדועיה העשה ינפל ,ינשה ברעב .םודארל אב אל

 תוליכשמהמ תורוחבו םישנ וסנכתנ םש םישנה תרזעב ןכ ומכ ,םוקמ ספא דע

 ,הרוחצ תילטב ףטעתה ,המבה לע ריעצה ןשרדה הלעשכו .רתויב

 ונוגינבו ולוקב .הרורב הנשמבו הפשב חתפו ויניזאמ ינפל ושאר ןיכרה

 םאונ היה אוה .ברה להקב רבע רשואו גנוע לש למשח םרז ומכ ,ברעה

 יםימזיא,ל ספתנש רעונב ליטה ויתוארטסילב לכ תא .ןוילע דסחב ןמא

 הרות ירמוש ,ידוהיה רובצה תא ארקו ,(םזיכרנאו םזינויצ ,םזילאיצוס)

 םיאלמה (עיפוהל זא וליחתהש) שידייב םינותע תאירקל וספתנש ,הווצמו

 קידצש לילעב חיכוה אוה .הנומאה קוזיחלו רפסב ןויעל ,הפ לובינו תונימ

 םיגדה אוה .הזה םלועב וליפא ול ער עשרו ,אבה םלועב קר אל -- ול בוטו

 םויב ,ד"מהיבבו גחב ,תבשב ןמאנה ידוהיה לש גונעתה תא ישחומ ןפואב

 תמועל ,ב"ויכו אתכסמ םויסב ,הווצמ תדועסב ,ןואגו קידצ ירחא אלולה

 הריבע השעמ רחאלש הליחבה תשגרה ,לוע יקרופ לש םהייחב םומעשה

 בשוי ימ :לאשו ...תומנ רחמ יכ התשו לוכא תניחבב ןהש תואגניחהו

 ,.? תערל ומצע דבאמ ימ ,? הריזגה ץראל םיחלוש ימ תאו ?רהוסה תיבב

 םינותעש (ונושלב ,"לשטייד) ליכשמה תא יקסטורג חרואב ראית ויתושרדב
 וילענ ,ימוג יושע ונוראווצ ,תטמוקמ ותעבגמ ,וסיכמ םירשונ תויצמלקורפו

 ,םלועה תא ןקתל אוה הצור ומצעל תילכת שפחל תחת ,תוחותפו תומוקע
 ..זונשיחא ותעב -- בותכה ףא לע לארשי ץראל תולעל ,הלואגה תא ברקל

 הרוחב אשונ ,חפב לפונש ופוסו ,הבהאו "םינמור, לע השא םע החיש הברמ
 .םוניהג תיבבו ,האנשל תכפוה הבחאה הנותחה ירחאו ,הקרפל ןמזמ העיגהש
 םביבס םיצצורתמ םינכדש ,םדי םישקבמ לוכה ,הרות ינב םירוחב ותמועלו
 הבהאה ,הנבלכ האנ הרוחבהו ,ריבג -- ןתוחמה ,תודבכנ םהל םיעיצמו
 ..'וכו הירופ ןפגכ ךתשא םהב םייוקמו ןיאושנה ירחא הליחתמ םלצא
 םישפחל עלקה ףכו םניהיג -- ,םיקידצל בוט ולוכש םלוע ?אבה םלועהו
 וידליו הלבח יכאלמ ...ותמשנ חפונה הריבע לעב ראית אוהו ...תועדב
 תפזו תירפג םיאלמ םיילד וילע םיכפוש ,ותארקל םיאצוי ודלונ אלש
 חפוט אוה טפשמה סכ ינפל ודמעבו .ופוס דע םלוע ףוסמ תוכלוה ויתוקעצו
 לוכה ךא ,ויעותעת לע האלהו םויהמ רוזחל אל עבשנו ובל לע הכמו
 -- :ול םירמואו (םתא וקחצ ד"מהיבב םיעמושה םג) ול םיקחוצ הלעמל
 ךיא ,ותמועלו ...תובא יקרפב בותכ ךתתימ ינפל דחא םוי ,בושו 1 וישכע
 תחא לעו ,םילהת רמואו ללפתמה טושפ ידוהי ינפ וליפא ,קידצ ינפ םילבקמ
 וכו הנומאב ןתנו אשנו םיבוט-םישעמבו תווצמב קסעש ידוהי המכו המכ
 לכהו ,םישודק םירפסו שרדמ ,הדגא ,הכלה תורמאב לבית וירבד תאו זוכו
 לש ןוגינמ ,ודנצשרקל .. . ההובג הבטקואל הכומנ הבטקואמ ,אלפ ןוגנב
 ...ןוחצנו העורת לוקל ויבא ינפל אטחמה דליכ םינונחת

 ,ד"מהיב ישבוחלו םודאר ידוהיל ינחור גנוע לש תועובש הלא ויה

 .ץרא ךרד תוכלהב רועיש םהל ןתנו םעה ירחבנכ דיגמה םדימעה ויתושרדבש

 הרותהש ודיגי לבל ,םהילא הנפ ,םימייקמ האנו םישרוד האנ ויהת

 לע םיפופכ ובשת לא .םכתוינציח לע ודיפקת .וב רופחל םודרק םכל איה

 ...ונלצא םידמולש יפכ ,םרומ שארב ,דומע דיל ,הדימעב ודמל ,ארמגה

 ,תובצע לש ,הרוחש הרמ לש ןוגינב ודמלת לא .םכתרותב םיאגו םיאנ ויהתו

 אלא הרוש הניכשה ןיאש ,תוררועתהו החמש לש ןוגיגב ,ןנלצא ומכ אלא

 השדח חור סינכה אוה .בלל וסנכנ בלה ןמ ואציש וירבדו .החמש ךותמ

 .ץרמב ,קשחב ,שדח ןוגינל ורבע תונחלושה לכו ,םישדח םייח ,ד"מהיבב

 םירופס םימי אלא ואצי אל הנה יכ ...ארד רשכיא אל םלוא ,הליגו החמשב

 'ר ,םיעובקה ד"מהיב יבשוימ דחאו ,שדחה ןוגינב םידמול ונלחתה זאמ

 וא רסומ רפסב ןייעו בשיש ,(םולבנזור) לדוי םז?ובא וא ס'הידבוע הלבייל

 לע קפדו דמע ,ותוקמעתהב ,הארנכ ,ול עירפה שדחה ןוגינהו "רהוז,ב

 ריבעמה םכלש יאטילה שרַאמה תא וקיספה ! וקיספה : החתירב קעזו ןחלושה

 וחתפ הרותב םיקסועה ד"מהיב יבשוי לכו ...וקיספה .יתעד לע יתוא

 וקיזחה ורחה םלוכו . . .הרושכ וניא ד"מהיבב והשמ םימי הזש ,וארו םהיניע

 יבר .ןיטולחל ותוא עגיש הזה ןוגינהש קעצ 'עלוצה הלק'לארשי, .וירחא

 ,םויה לכ ךשמב תירחש תליפת ילצא הכשמנ עודמ יתעדי אל :ןעט חרז

 הסנכנ "הפילק,ש ,העד ידיל ואב לוכהו ...הליפת ידי יתאצי אל ףוסבלו

 "האמוט,ב ומכ לצלצמ הזה ןוגינה :קעצ יכדרמ ךורב ר .ד"מהיב ירוחבב

 תוברתל ואציש וללה םירוחבה לש םפוסו ,("האמוט ןיא יוו טגנילק סע,)

 ,העד ללכל ואבו הפיסא הכרענ בירעמל החנמ ןיב .("תוער תוברת,) הער

 םירמ אוה השרדה תעשבש ...תוביד וילע ולפטו ...ןשרדח םשא לכבש

 םושמ ,ןיליפת חנומ אלד אתפקרק אוהש ...םישנ תרזעל ,הלעמל ויניע

 יפמ עדוי אוהש רמא דחא ,שאר לש ןיליפתל הציחמ הווהמ ותירולבש

 ותשא םע םיחוכיו להינ םשו גרבנרא לש ותיבב ןסכאתה ןשרדהש ,העומשה

 הנפ דחאו ...ויתונב םעו (ם"יבלמ םע ך"נת תעדוי איהש הילע ורמא)

 הפיסאבו 1? "ןויסימ,,המ חלשג אלש םכל ןינמ :רמאו ד"מהיב ירוחבל

 ץלאנ אוהו ,ד"מהיבב ולגר ביצהל קוטסילאיבמ ןשרדל ול תתל אל טלחוה

 .םודאר תא בוזעל

 ,גלפומ ןדמל היה ןשרדהש ונעדי .לודג רבשמ ונילע רבע וללה םימיב
 ידכ ,םימש םשל ושובלב דיפקמ ,יקנו בק ותנשמ ,ןטשפ ,ןיוצמ ריבסמ
 חלשנש ונל ריבסה אוה .הרות-ןבב שייבתהל ןיאש םיליכשמל תוארהל
 ,םיטסינויצהו םיטסילאיצוסה דגנ המחלמ להנל ידכ ,תורחא םירעלו םודארל
 לפשוה --  ודובכ תא וליפשה ד"מהיבב םיאנקהשכו ...םה םנונגסבו םכרדב
 | .הרותה דובכ וניניעב

 םימימת םירענ לש םירעוס םיחוכיו לש ,הרות לוטיב לש םימי רחא
 ןוגינל םירוחבה בור ורזח ,לרוגל םיענכנו אטח םעט ומעט אלש םירשיו
 ,ודרמתה ,םיסחוימ ,םיבוט ינב ודמל ודילש "דחוימה,  ןחלושה םלוא .ןשיה
 לביטשל ונרבע הליחת .לביטשל ,הרות לש תרחא הינסכאל ד"מהיבמ ואצי
 .ץי'זדומ ידיסח לש לביטשל ךכ-רחאו ,יצבורטמוא ידיסח לש

 ,זועבו ץרמב ,עירפמ ילב שדחה ןוגינב ונדמל .החוורל ונמשנ םש
 תוארל וגלחתהו וניניע ונחקפ ,ונישאר ונומירה ,הדימעב דומלל ונלחתהו
 :רמול ידכ ונתנשמ ונקספה םימעפו -- עבטה תא ,םלועה תא ,םימשה תא
 ףחד שדחה ןוגינה .ונשפנב םיבייחתמ ונאש ונחכשו ...הז ןליא האנ המ
 שדחה ןוגינה תוכזב .תושדח םיכרד שופיחלו תושדח תובשחמל ונתוא
 .םודארב םיבר םיבר "ונקבדה,ו ,תטהול ןויצ תביחל ,תונויצל ונספתנ
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 םלועה תמחלמ ימיב) לארשי ץראמ יתרזחש ירחא הנש עריא רבד
 ירבח םע דחי ץיקהבו םולחב ימצע יתיאר ינאו ,הרבע הנש .(הנושארה ה
 שמשה תאצבו ,רחש םרט יתמק םש ,ץראל יתעגעגתה ,המשגהלו הדובעל
 ימו הדשל ימ ונאצי ,הריש רמא םוקיה לכו הרדהו העפי לכב חרזמה יתאפב
 תא םישבוכ ונא הנה יכ ...ונברקב ןר לכה השקה הדובעה ףא לעו ,םרכל
 ותדובע ילכו דחא לכ ,הדובעה ירחא ונבושבו . . .םינובה ,םירצויה ונא ,ץראה
 ,חבזמכ \הדלוחבו ןמש-ןבב ,תובוחרב) ףתושמה ןחלושה ונל היה ,ומכש לע
 םיחוכיוהמו ,םיחוכיול ונרבע הרישהמו . . . רומזמ רישו חצנמל -- םייולה ונאו
 םיקקושהו םירעוסה םייחה ימורממ ,הנה .תוחוכה תסיפא דע הרוהל ונממורתה

 .שואיו ןואכדל ,ךשוחל רואמ .םודארל (םינבומה לכב) יתדרי

 רכ רחא .םישודקה תשולש לש הילתה לצב וכלהתה ומכ םודארב לוכה
 .םפכב ןווע אל לע ,שידקו גרבדלוג םיריעצה לש גרוהל םתאצוה רבד ףסוותנ

 ,עוושמ ינוע :ךפיהל ,יחור בצמ הנתשנ אל םירטסואה תסינכ םע םג
 בורקמ םישדח םירישעו ,הזמ יסורה קושה -- םמחל הטמ רבשנש םידוהי

 לוראפתה,ש ,תוצראה ימעו םירוב בורה לע ,םשגה ירחא תוירטפכ וצצש ,ואב
 םינותחתו הטמל םינוילע : םייקתנו . . .םגעמל תומחלנ תונידמ ששו םירשע יכ
 ,ולייט) "וצצורתה., ,תונקיר ייח ויח הלוגס ידיחיל טרפ 1 רעונהו . .. הלעמל
 דע "ירא'צ, עונלוקהמ בוחרה עטקב ,הקסלאבול בוחרב ברע ברע לוכיבכ
 ,איח םהל םודאר לשמ .הבּושמ קוחצבו םרומ שארב ,בושו ךולה ,"ןואדוא,ל
 תונויצה . ..(םינשושב הגוס (יקסבוקיבמר) "קבמר,,ל םכרדו ,איה םהל ןילופו

 הניאו רבד םושל תבייחמ הניאש תונויצ ,הגרדמה לפשב התיה םודארב

 םתונויצו ,תינלופ םינויצה לש םגישו םחיש ,םתפש ,יהשלכ הלועפ תשרוד
 ...םירופכה םוי ברעב הרעקל תוטורפ תבדנו לקש | תיינקב האטבתמ

 ,תללובתמ הבכש התיה 'וכו םיאפור ,ןיד יכרוע םודארב היצנגלטניאה
 יתלקתנשכ .לאדיאמו הנומאמ הקיר ,חורב הלד ,התבצחמ רוקממ השולת
 ,ןויצ ןעמל םהייח תא ושידקהש ,ץראב םיאפורה תא יניע דגנ יתיווש םהב
 לע םמצע תאו םמע תא םיאנושה םידוהי ,ינפל ,ןאכו .דועיו ןוזח ילעב
 ,הל זבו תודהיהמ קחרתה אפורש לככ ;:רבדבש ינייפאהו .םידוהי ודלונש
 -רמומ וא רמומ ,הזכ אפורו .הלועמ אפור אוהש החכוה םושמ ךכב היה ןכ
 םיריסמ םידליה תוברל םירבגה ,קודא ידרח ידוהי תיבל סנכנ ,הצחמל
 תוגהנתהב התיהו .אפורה תאצל דע שאר יולגב םידמוע ,הפיטחב םהיעבוכ
 ...העווז דע תויתולג יניעב וז

 םוי ברעב הז היה .אפור לש ותיבב תושגנתה יל העריא הנש התואב
 רוא ,(לארשי יתב לכב ומכ) תיבב רוא היה .תקספמה הדועסה רמגב ,רופכ
 םוי תמיאו גחה תשודק ףופא היה לכה ,שממ רוא םגו לודג ישפנ ימינפ
 -- תורנ םהבו םיטומפה הנומש ובצינ ןחלושה לע ,וקלד תורוגמה לכ .ןידה
 ,ל"ז יבא יבא יבאמ השורי ,םיבחרו םיהובג םהמ םינש ,ףסכ יטומפ העברא
 לש רנ) כ"וי לש רנה .. .בהזכ וקירבהש םיקרוממ תשוחנ יטומפ העבראו
 ,היטישכת לכ ,הינינפ הדונע ימאו ,לוח אלמ ,קירבמ שתכמב דמע (ארטיל
 דובכל הנש הנש השבלש) הנותחה תלמש ,הרוחצה ישמה תלמש תשבולמ
 לכ ,בר יכבב כ"וןי לש תורגה תקלדה ינפל ,תוגיחתה תא הרמא (כ"וי
 שדוק תיפצב וכיח (םינטקה וידליו ותשא םע ל"ז רזעלא יחא) םידליה
 םכרבתו ,לודגב לחה ,דחאו דחא לכ לש ושאר .לע הידי םישתש אמאל
 ,הזרו הובג ,הלהבב סנכנ ס'הידבוע ה/לבייל דודהו . .. השגמו םירפא תכרבב
 לוע ומצע לע לבקמכ ףופכ ושארו שולקו ןבגבל ןקז םירוטעו ףלקכ .וינפ
 םיכורא םינבל תואקמזופ וילגרלו ןבל לטיק שובל ...וישכע ,םימש תוכלמ
 הליחמ .,הרהט ,השודק ולוכ ,ךאלמל היה המוד ,םייכרבה .ציל םירושקה

 . | 0/0 .י 5 .םחילסו
 ,צ ר"י: אפורמ תא אורקל  שקבמו ,דעור לוקב ילא הנופ אוח הרחמ דע

 תקלדב התלחש ,םינטק םידלי השולשל םא ,האושנה ותב) רתסא לצא רוקבל

 ,רהמ .. . שפנ חוקיפ -- (המ"ןמז ירחא התמ ,ןילווזמ וילא הואיבהו תואירה
 ינאו ... הנושארל יתוא הכרב ימא .יזרזמ אוה -- ירדנ לכל רחאת לבל
 תלדב לצלצל תחת -- ןוזפח בורמו ,הקסלבול בוחרב .צ ר"דל יתצא
 וז העשב ,יניע וכשח -- יל וחתפשכ ...חבטמה תלדב יתלצלצ ,תישארה
 לע ופעפ םידוד ,הלודג הסיבכ ...לש המוציעב םש ודמע ,םלוע תרה תעש
 ,חבטמה ללח תא ואלימ םידאו תכלכולמ הסיבכ לש ןוחרס ,םירעובה םייריכה
 תוקסועה תוצקש יתש ,תוסבוכה תכאלמ -- ,הכאלמה לע החצינ אפורה תשאו
 יתקעצו תלדה תא יתחתפ ,רוחאל יתעספה ילוכ דעור .ןהל תרזוע איהו הזב

 תורנ לארשי תיב לכב ,(הוודישז) הידוהי ,השוב ,חשוב -- :תינלופב לוקב

 תסנכה-תיבל םיאב םירואנ םייוג ,ירדנ לכ תעש ...םיריאמו םיקלוד כ"וי

 ישיבתת ,ךל ישיבתת תאו ,ארונהו שודקה םויה ,התע גח .ירדנ לכל עומשל

 לש םידיסחה תיבב .ידוד יפ תא לואשל הרזח יתצרו ...תוסבוכה ינפב

 עצמאב העש התוא דמעו הביתה ינפל דודה רבע ,יתללפתה וב ןימולוו

 םיללפתמהמ דחא שקיבו ,תושק יב ףוג ,לכה ול יתרפסשכ ,"הכז תליפת.

 ..רזחש דע ירדנ לכב חתפ אלו .צ ר"ד תא אורקל

 ,רמא ,התא עדוי אלה -- .רסומ יל ףיטהל ,הדיצה ינארק הליפתה רמגב

 ךאלמ הוולתמ לודג אפורלש התא עדוי אלה ,כ"ויו תבש החוד שפנ חוקיפש

 המ ול רמול ונא המו ונא ימ -- ותא םיקדקדמ ןיא םימשב םאו ,לודג

 האופר ה"זעב איביש ,ומצעב לאפר ךאלמה הוולתמ .צ רידלו !השעת

 הוולתמ ,סיעכהל רמומ ,רלדיפ רידל וליפאו ...לחר תב רתסא יתבל המלש

 ּ | | ...ךאלמ
% 

 ידשמ יתקני ,השודקה םאהמו "שיאה ותוא:מ ,בלצהמ ,םייוגהמ דחפה תא

 ,היציזיוקניאה לע ,שדקמה תיב ןברוח לע יל הרפיס איה ךר ליגב יתויהב .ימא

 ינתזחא תיוועו -- םדדתולילע לעו ט"תו ח'ת תריזג לע ,דרפס שוריג לע

 ר"'ד רתויב בעותמה יוגה יניעב היה ,ונלש תונחל סנכנ חוקל יוג יתיארשכ

 ונצקשת ץקש ובבוד יתפש וב יתלקתנשכו ,ם"סה תא יתיאר וב .רלדיפ

 ,םייתעבש ויתבעת ,לארשי ץראמ יתרזחשכ .אוה םרח יכ ונבעתת בעתו

 תמחמ יתקתש םרב ,ול בישהל יתיוואתנ ,הביחב ומש תא ריכזה ידודשכו

 ...דובכה

 לבא .בל ץבשב ,הנושמ התימב תמ רלדיפש עדונ דחא יפרח רקובב

 וחבשב ורפס לוכה ...םידבכנמ דחא תמ לשמ ,םודאר ידוהי לע דרי דבכ

 היינמ הנקש ינויצ וליפא ,ןיוצמ ידוהי היה ,רמומ היהש יפדלעיףא

 ,ךכש ןוויכמו .'וכו 'וכו "טלעוו יד, ןותעה לע םתח םג ."דנופ לאינולוק,ב

 'זאטנאמצ,ל ותייולב המרב ינויצה לגדה תא ףינהל טילחהש ימ טילחה

 יקצולפ םוחנ ירבחו ינאו ,םירבדל יתנמאה אל ךכ לע יל ורפסשכ ."ילותקה

 ואשנ שארב .הייוולה תא תוארל ונכלה (ונרזח דחיו ץראל ונילע דחי)

 דחא לכ ,רפסמב העבש ,הרומכה ישאר ודעצ ךכ רחא ,בולצה לש ןינוקיא

 ,םהלש םיספה תונותכב הנוהכה יחופ וכלה םהירחא ,ודיב בהז בלצו

 תלכת ,ונלש לגדה תא (גרבנטסק) ינויצ רוחב אשנ םהירחאו ,םהידיב תרוטק

 ...םיעזעוזמ וגייה ונאו -- ןוגי יפוטעו םילבא ודעצ םידבוכמ םידוהיו ,ןבל

 ןיכהל "המידק, .תדוגאמ תוגמזה (יובחו ינא) ונלביק םימיה םתואב

 לע האצרהב עיפוהל יתטלחה ינאו ,תבש לילב ךרעייש "יחה ןותיע,ל רמוח

 | / ."םתכוהש ינויצה לגדה.

 בוחרב םלואה .יתורפסה ףשנה ךרענ ,תבש לילב ,ךכ רחאל עובשב

 "קומיצ,;ת תאו ,תוארקהו םימואנ ועמשנ ...הפל הפמ אלמ היה הקסבשרַאו

 : : ַםותאפַב ,ריינהמ ירבד יתארק ינאו .ףוסל וריאשח -- ילש האצרהה --

 ָבירָנמש ,םיבלָא הּוָטָע ןוחא -"הנמורט,ב .חנומ רגפה היח ,רמומ רגפתנ -
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 םהיתונועמו תוריזנל םיפיטמה םיילותק םירמכ ,"ב'זגופ,ה שארב וכלה םירמכו

 החיצרו האנש םירודחו -- םימחרו הבהאל םיפיטמה ,"תובהאמ, םיאלמ

 ורמא תחא אל .בולצה תאו בלצה תא ואשנ ,תורודהו םינמזה לכב םידוהיל

 ,הנהו .םיבולצ תויהל םכפוס והוקשגתו בלצל ודגסת אל םא -- :םיוגה ונל

 ינטבו תובבל ושטרש ,םינודיכו תוברח לש ברעו יתשה ,בלצה םע דחי

 ,ןבל תלכת לגד ,ונלגד תא ואשנ ,האמוטה םע דחי ,לארשימ םינוילימ

 ילוצלצ לוקל ודעצ םינויצ םידוהיו ,ונצרא ימש תלכתו הרהטה למס

 תעווש ,תורודה תייכב םהב עמושה ידוהיה לש ומד םיאופקמה םינומעפה

 עתפב ...לגדה לוליחו ,ןאכ היה ,םשה לוליח -- דחפו הלהב ,המואה

 ,שאר יתומירה ...למשח תכמ יב התיה לשמ ,םיבקונ םיטבמב יתשגרה

 "םילוגנרת,,ה ויה םייורקש םהיעבוכב תוצונ ,םיירטסוא םימרדנ'ז ודמע תלדבו

 ...("רעגעה יד,)

 וריבסהשכ ! וישר ילב תיאשח תיטילופ הפיסא ,!ומער ז!ןאכ המ --

 לא תובידאב ושגנ ,וככרתנ -- "יח ןותע, ,יתורפס ףשג ןאכ ךרענש םהל

 ילש םואנה תא ולטנו ...וילע רזופמ היהש רמוחה תא וחקלו ,ןחלושה

 םיפתתשמה תומש תא ומשר ...הצוחה רקדזהו סיכה ךךותל יתבחתש

 ,םיחכוגה לש תומש רפסמ דועו "המידק, לש שאר בשויה תא ,"ןותע,ב

 רבחש ,ונל עדונ ךכדרחא ,וכלהו -- ןוישר ילב ףשנ רדסל אלש ּרתה

 ...ןישלה אוה -- הירפסהמ םירפסל "ותובבוח, ללגב והוקליסש "המידק.
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 ףשנה תא יתחכשש טעמכו ,חספ םגו םירופ רבע ,םיבורמ תועובש ופלח

 דחא םוי ... .ונבל תומלה תאו ,ילש שבדה חרי רמגב קוידב ךרענש יתורפסה

 .ףוחד ןינע לגרל וילא רוסל הנמזה לקנרפ לאיחי 'ר ידידיו ירוממ יתלביק

 ,ב ןניבתה אוה ,ויפב הער הרושבש ,יתעדי ,וינפב יתלכתסהו יתאבשכ

 .ושארב דנ

 תוריש םעטמ ןמגרותמכ -- :רפיסו ןינעל שגינ הקיתש יעגר רחאל

 םיקפתסמ םניא םה) .תינמרגל שידיימ ומגרתל ידכ ךמואנ ידיל אב ןוחטבה

 רתונה םג ירה ,"תודולחה תוכיס,ה תא יתרקעש יפ לע ףאו .(םהלש םוגרתב

 ןובלע ןוועב םינש רשע דע ששמ רסאמ ךילע רוזגל טפשמל דומעתשכ לולע

 ,לארשי ץראב אצמנ ךדועש ,ףיסוה ,הארנכ ,תייה רובסכ ,תטלושה תדה

 ירטסואה שובכב םיאצמג ונאש תחכש ,ימלסומה ,יכרותה ןוטלש תחת

 ...יאבצ טפשמ אוה טפשמ לכ המחלמ בצמבו ,םיאנק םילותק םהש ,ותוסחו

 ,םיבר םיריכב םיניצק .הרצהמ ךצלחל ידכ לכה השענ ,ךחורב לופת לא םלוא

 תונורכז / רקוצ הדוהי

 הנגהה יקרפמ

 וארקש יפכ וא ,הנגה ןוגרא םודארב היה םייק 1905 תגשב דועש .עודי ₪

 ,הנגהה תולועפב רצק קרפב הניינע וז המישר ."ץושטסבלעז,, זא ותוא
 .ירטסואה שוביכהמ ריעה רורחש םע ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 ונילא ועיגה ,םינלופה ןוטלשל םינושארה םישדחב ,1918 תנש ףוסב

 רתיה ןיב ,ריעה ידוהיב עורפל םיננוכתמ הביבסבש םירכאה וליאכ ,תועידי
 םדקש הלילב יכ ,רפיסש ,ל"ז לקנרפ לאיחי יפמ תכמסומ העידי הלבקתנ
 תודמועה תוערפ לע ול עידוהו .ס .פ .פ תגלפממ ריעה תצעומ רבח וילא אב
 .ריעה ידוהיב םיבורקה םימיב-  ךרעיהל

 םילעופה תוגלפמ לש העודיה תודדיתהה קרפב ונדמעש יפילע"ףא
 םעפב ודעצ הבש ,העודיה ןי'צרמ רבחה תיוולח ירחא) תוינלופהו תוידוהיח

 םחילגד לע | "דנוב,ו .ןויצ ילעופ ירבח ליעה. תודלותפ. .הנושארה

 ,בישהל המ עד ,םודארב ירטסואה אבצב םיאצמנ ,םירוסמ םינויצו םידוהי

 ...ךתרזעב היהי 'הו ,תוננאש לאו שואי לא ,רבדל המ

 .הריקחל יתארקנ ישימחו ינש םוי לכ .ילע ורבע םירמו םישק םימי

 לארשי ץראב הדובעהו םייחה, :אשונה לע םואנ יתאשנש ,יתנעט .תמדקומ

 ,םינוש םירפסמ םיעטק אלא ויה אל יסיכבש תוריינהו ,"המחלמה ץורפ ירחא

 תמדקומ הריקחל וארקנש הלא ףא .הרשכ הכירעל ,ןויעל היצנדופסרוק רמאמ

 ותוא ורמא -- (םידעה תא ךירדהל יתלוכיו דימ יתרסאנ אלש יל דמע סנ)

 לבלבתנ ,ןמטור לאקזחי ,"המידק, לש שאר בשויה ...םלוא ...רבדה

 יתקפסה ןכיה דע עבצאב עיבצה וליפאו ,ריינה ןמ יתרבידש ,רמאו ,דחפנ וא

 .דיחי תודע לע ססבתה ידגנ טפשמהו .אורקל

 טפשמה תיבב ירגנוה-ירטסואה יאבצ טפשמל הנמזהה תא יתלבקשכ

 ,ןידב הכזא אלש יתייה חוטב .ימלוע ילע ךשח ,10 הקסלבּול 'חרב יזוחמה

 תבזעש ךל האי ךכו ךל האנ ךכ -- :ימצעל יתרמאו ,ןידב םימחר ןיאש

 .ץראב וראשנ ךירבח יבוטש ןמזב וב ,םיפורט םימיב ץראה תא

 םיטילקרפב יתודתי יתכמתו ,(חורבל היה רשפא יא) הרירב יל התיה אל

 . . תונורודבו תונלדתשב וקסע יבורקו ידידי ,גארפמו אקארקמ םימסרופמה

 .תועש הכשמנ ידגנ םושיאה בתכ תאירק ,טפשמה ךשמנ םימי השולש

 ,הרומכה דגנ םיטובה םירבדה תא ,יטילופה טילקרפה ,עבותה טילבהשכ

 ימשיטנא ,ןקז ירגנוה לרנג ,ישארה טפושה .ןש םיטפושה וקרח ,תורצנה דגנ

 (םידעה לש תורוטקירק רייצ טפשמה ךלהמ לכב) המודא המילג שובל ,עודי

 תא יליבשב שורדיש ,רמולכ ...ראוצה לע ועבצאב רבעו יב ןגובתה

 ולבלבתנ אלו ,יתבוטל ודיעה ללכה ןמ אצוי ילב םידעה םלוא ...םודרגה

 יתלחתהשכ תלדה דיל ודמעש ודיעה "םילוגנרת,ה וליפא ,ברעו יתש תריקחב

 .'ץיירק, לע אלו ושי לע אל ועמש אלו תוריינב לכתסמ ינואר אלו םואנל

 וירבדמ וב רזח ,ןמטור לאקזחי :ותודע לע התתשוה חמשאהש דיחיה דעה םג

 .רקש תודע ןתמ לע רסאנ םוקמב ובו ,תמדקומה הריקחב רמאש

 ונדו ,הריזגה עור תא הריבעהש איה "הקדצ, וא ,יל הדמע תובא תוכז

 דימעה םירוערעל ןידה-תיבו ,רוערע תוכז םע תועובש השש רסאמל יתוא

 .תועובש השולש לע רסאמה תא םייעובש ירחא

 ,םיילילפ םיעשופ םע דחא אתב הלא תועובש השולש ילע ורבע דציכ)

 .(ומצעל קרפ הז ,תוומל ונודנש םהמ

 ,םירמומה תא תאש רתיב ינא אנוש זאמו ,יסכנמ יקנ טפשמהמ יתאצי
 ,בלצהמ ,הרומכהמ חרוב יננהו ,הצחמל"םידוהיה תאו םירומגה םייוגה תא

 ..."השודקה הלותב,המ וליפאו "וש י,מ

 לע קר ךומסל וניצר אל ,(.ס .פ .פ רבח ,ינלופ רעוש תיוולהב םתרמזתו

 םולש לע רומשל וחיטבהש ,ריעהו אבצה תונוטלשל תוינפל דבלמו ,ךכ

 .ונמצעב ונתנגה תא ןגראל ונטלחה -- תידוהיה היסולכואה

 תלחחתהב ונל היהש טעמהו ,תירשפא יתלב טעמכ התיה קשנ תגשה

 תשורחה-תיבב קילסה ךותב דילחהל קיפסה ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ידוהי ןיצק ידידלע ונל חתפנ המייוכיסו .הצינילגב רלדא רצנט לש תורועל

 תחת אצמנש קשנה ןמ טעמ ול רסמו םירבחה דחאל ארקש ,ירטסואה אבצב

 ןיכהל הרידנה תונמדזהה תא ושיגדהב ,"י'צשוטימזור, ןורטאיתב ותחגשה

 םג .יילריפמ רלדנס רממו רסיגניצ רממ קשנ ונלביק ןכ ,ךרוצה תעל חוכ

 יומס רוקממ קשנ תצק גישה ,ןויצ ילעופ רעונ ירבחמ ,ןייטשרוב והיעשי חשמ

 םיַנודיכ תורשע המכו ,םירופס םיבורו םיחדקא ונל ויה לכה ךסבו ,ונליבשב

 .ריעח ידוהי .תנגה יכרצל םידלחומ
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 תינויצה תורדתסהה תיבב זא הכרענש ,םירבחה תלעפה תארקל הפסאה

 דבלמ הב ופתתשהו ,(הפיח) ןיטשדלוג הדוהי י"ע הלהונ ,הקסבשראו בוחרב

 ס"היב ידימלת דחוימב ,דמולה רעונהמ םיבר םג ,םירחאו ןויצ ילעופ ירבח

 .םירחאו רחסמל

 בגאו ,לושטייר בוחרב ינוריעה קושה ינינבב וכרענ קשנב םינומאה

 .ריטפַאק רעיב םילויט

 הנומשמ רתוי אל ,תוצובק תוצובק ,םירבחה ופסאתה היגשה םעפב

 -- םידלחומ םיגודיכ ונלביקו תומיאתמ תוארוה ונל ונתינ ,הצובק לכב

 .הרושה ןמ םירבחל הקולחל ראשנש דיחיה קשנה

 בוחרב ,ידוהיה זכרמב םלוככ םבור המ"םושמו ,תודמעל וקלוח םירבחה

 ןכ .ריעב םירחא תובוחרבו תוגוכשב ורג םיבר םידוהיש יפ-לעדףא ,לעאוו

 ולבקתנ םה ,שכר תורטמל םיפסכ ףוסיאל םירבח לש תורחא תוצובק ונגרוא

 לש התיבל םסנכהבש ,הרקמ עודי הז תמועל ,תופי םינפ רבסב ללכ ךרדב

 וצעי ,ךרצנ וא דסומ לכל הבר תובידנב הנייטצהש ,תדבוכמ החפשמ

 ,םיבוטה ונינכש לע ךומסל רשפא,, םתעד יפלש ,הז קסעמ םדי ךושמל ונירבחל

 ."הערל ונב ועגי אלש ,םינשב תואמ םייח ונא םהיגיב

 וב ,ריעב קושה םוי ,'ה םוי ,םיערופה ידיילע לוכיבכ דעוימה םויב

 -םינש ,רמולכ ,ומוקמב דחא לכ אצמהל ונילע היה ,הביבסה ירכא םיפסאתמ

 םיריידה לכש גואדלו ,רקובב תמדקומ העשמ ,לעאוול ביבסמ רצח לכב םינש

 תלבק םעש ,םיחתור םימ ידוד וניכי תיבה תורקע לכשו םתיבב וראשיי

 -- םתוא וצרפי םאו ,תוסינכהו םירעשה ורגסיי ,םיברקתמה םיערופה לע ןמיס

 תא םהילע ךופשל תונוילעח תומוקהמ םישנה לעו ,דיב אבה לכב ןנוגתהל

 .םיחתורה םימה

 .בורקה 'א םויל החדנ "דעוימה םויה,ש ,העידי הלבקתנ םייתניב

 ילא לאומש ,ונל .םיעובקה תומוקמל ונעגה 'א םויב רחשה תולע דע

 יתש הל ויהש ,ל"ז ןמיינ ןתג לש רצחה העבקנ ,הלעמ םותחהו תילגרמ

 ,שאה לע ודמעוה םימה ידוד ,ונתינ תוארוהה .קנירהמו לעאווהמ תוסינכ

 .םיערופה אובל וניכחו רצחב ונבבותסה ונידיב "קשנ,ה םעו

 רבח ,ביורטניו דוד ,ונלש םידקפמה דחאש ,העידי ונתעיגה םייתניב

 ותושרב אצמגש חדקא תמרחהו שופיח ירחאו ,רסאנ ,ןויצ ילעופ לש זכרמ

 .הכוהו םירטוש ידידלע ןמפייז השמ רצענ ןכ .ררחוש

 ,רקובב 9 העש דע וניתודמעב ונראשנ .דאמ ונתוא ואכיד הלאה תועידיה

 יצרפש ,םינייוזמ ,שיא האמכ ,םייאבצ םישרפ לש הגולפ הרהדב העיגהשכ

 .ואבש תמועלכ וקלתסהו -- ביבסמ םיימעפ וחופיקה ,בוחרל תוקעצב

 רבסוחש יפכ .תודמעה תא בוזעל הארוה ונלבק ןכ ירחא םירופס םיעגר

 הרומח הארוה הנתינ םשמו ,השראוב יזכרמה לשממל וניתוששח ועיגה ,ונל

 .תוערפמ ונלצינ ךכו .םידוהיב תויוערפתה ריחמ לכב עונמל

 תבפרב םידוהי םידרבוש תשרפ

 -יתב תא וצפישו ונקית -- ירטסואה שובכה ימי -- 1915 תנשב הז היה

 שובכה חטש לכל תבכרה לש תישארה הלהנהה תא .תבכרה לש הכאלמה

 תשורחה תיבב םיישארה םינסחמה תאו ,קניר בוחרב היסנמיגה תיבב ונכיש

 .תבכרה תנחת לומ ,ןהוק לש םיטיהרל

 יעדוי תודיקפו םידיקפ ולבקתנ ,םידרשמהו הכאלמהייתב תלעפה סע

 םיטושפ םילעופו םירגנ ,םירגסמ ,םיחפנ ,עוצקמ ילעבו םידרשמל תינמרג

 .םינסחמהו הכאלמה יתבל ,עזגו תד לדבה ילב ,םיטעמ

 ונל הארנ הזו ,חטש םושב הערל ונילפנ אל .רתויב ןגוה היה ונילא סחיה

 "םידוהיל ץוחמ,ה םוש לע ,תשדוחמ "םימעה ביבא, תפיקתכ טעמכ וא
 .וננורכזב ןיידע יחש תירָאצה היצרטסינימדאה לש םסרופמה

 להחנמ הנמתנ הטמ םותחה םגו ,םחיתונורשכ יפל הגרדַב ולע םידוחי

 דע דבע הז דיקפתבו ,תונורקל תואשמ תסמעהל הצובק ,שיא םיששל הדובע

 ,םינסחמהו הכאלמה יתבב ודבע םילעופ 500 ןיב םידוהי האמכ .שוביכה ףוס

 םיניצקו םילייח רקיעב וקסעוה םש ,םידרשמב תודיקפו םידיקפ תורשע המכו

 .םירטסוא

 לע תוינלופה תוגלפמה וזירכה ,שוביכה רמג ינפל רצק ןמז ,ינרוכז

 תוגלפמו ,"םישבוכהמ ץראה רורחש.,  תמסיסב םימי השולשל תיללכ התיבש

 .תבכרה ילעופ ,ונחנא ןכו ,ופרטצה תולדוהיה םילעופה

 -סילאיצוסה תינלופה הגלפמה לש ןודעומה דיל הכרענש םינומה תפיסאב

 ,וקשויצשוק קראפ לומ הקוסיו בוחרו הקסנירמ בוחר תניפב ,.ס.פ.פ תיט

 .ןודעומה תרטזוזג לעמ להקל םואנל ונחנא םג ונשרדנ ,םירהצה ינפל תועשב

 ,םידוהי לש ץמוק םהיניב ,םיבר םיפלא להק אלמ היה תיבה ינפל בוחרה לכ

 םידוהיה ירבחל רבדל יל השרויש ,יאגת יתדמעה ,םואנל יתשקבתנשכו

 שידייב יתמאנ .ךכל תודגנתה םוש התיה אל .שידייב ונייה ,ונא ונתפשב

 תואיחמב ולבקתנ שידייב םירבדה םגו ,ונמלועב שודיח הז היה .תינלופבו

 .תינלופל ןכ ירחא ידיזלע ומגרות יכ םא ,תורעוס םיפכ

 ילעופ םשב תיטילופ הרהצה תריסמ םשל תחלשמ הרחבנ הפיסאה ירחא

 םע דחי יתפתוש הב ,רלביש לרנג ,שוביכה תבכר לש ישארה להנמל תבכרה

 .ץיביקנטס םשב ינלופ רבח

 םילעופ ,םידוהיה םידבועה לכ םינלופה ידי-לע ורטופ שוביכה רמג םע

 ונל וחטבוהש םייוציפה תעיבת םשל תחלשמ ונדי לע הרחבנ זאו ,םידיקפכ

 תרמ תחלשמב ופתתשה .השראוב תישארה תבכרה תלהנהמ םירוטפה ןמזב

 .הטמ םותחהו ןיטשדלוג הדוהי ,דלפינ

 ןויצ ילעופ ירבח תרזע זא וגל השגוה .תודחא םימעפ השראול ונעסנ

 קחציו (השראו וטיגב תמחולה תרתחמה יגיהנממ) ןגז אנכש -- השראוב

 הנתנ רבכ תוימשיטנאה לבא ,ונתוא וכירדהו ונדצל ודמע (ץראב רטפנ) בל

 תא ונבזעו םהל לכונ אלש ונחכונש דע ,םויל םוימ ונתוא וחדו היתותוא תא

 .ןינעה לכ

 שוביכה תפוקתב תבכרב םידוהי תדובע לש תראופמ השרפ הרמגנ ךכ

 .םודארב

 ,(הפיח) הדוהי ןיטשדלוג :ץראב םיאצמנ תבכרב זא םידבועה ןיבמ

 אביר ,ףסוי ןיטשריק ,הנלה םרוורלק תרמ .(רגינג) השמ (גיוצנזור) ינשוש

 .(ביבא-לת) הדוהי (שוביל) רקוצו לבייט

 ריעב "םכילע םולש" לש ורוקב

 תיטילופח תוררועתהה לש םינושארה םינצינח םע ,1912 תנשב הז היה
 ידנוב,ה ,הדנגוא סרגנוק רחאל ,הימרזו תונויצה ,ןילופב ידוהיה בוחרב
 -ירוטירטהו .ס.ס ,הבטלופ תדיעו ירחא ןויצ ילעופ ,היסורב ותונגראתה ירחא
 .ותרגסמ תא ביחרמ ותשיגו ותוהמ ,וחור יפל דחא לכו ,םהיחוכיוב םיטסילא

 הלכשה תצפחו תוברת תלועפ םג תחתפתמ תיטילופה הלועפה םע דחי
 ,תועיריה תא תוביחרמ ,תירבעה םג הקלחבו תידוחיח תונותעה .םינומהה ןיב
 םירחמ םיקיזחמ -- היצניבורפבו ,ץרפ לש םיעודיה םע ירועש ןילופורטמב
 | .םהירחא

 ידיקפ תודגאתה ,"המידק, תורדתסה ,"רימזה. תדוגא זא הדסונ םודארב
 ,תולהקמ .םייטמרד םיגוח ונגריא ,תוירפס ודסיי םלוכ טעמכז ,רחסמה יתב
 תאירקו תעד תצברה םשל םירפוסו םיצרמ ואבוה ,םינוש הרבסה יכרד וחתיפ
 .רובצל תורפס תויעב תרבסהו םהיבתכ

 הקיז יל התיה רבכ ,14 ןבכ זא ינאו ,םימחה ץיקה ימימ דחאב הנהו
 דמוע םידחא םימי דועבש .ריעב עדונ ,"המידק,ב רבח יתייהו ובתוכו רפסל
 .ויבתכמ ארקי אוהו םכילע םולש רפוסה השראומ אובל

 ,רפס בבוח ידוהי ,רניו םייח לש ןולמה תיבב ותוא ונסכיא םודארל ואובב
 דחוסו טיבושח םיחרוא ,ללכ ךרדב ,וררוגתה וב סוקמה ,18 הקסלבול בוחרב
 .ריעח זכרמב ,סידבוכמ םיר

- 219 - 



 ,תונכהב יתוא ופתשיש ידכ ידמ ריעצ יתייה .האישל העיגה ונתחמש

 ."י'צשוטימזור, םלואב ךרענ אוה העוט יניא םא .האירקה ברע תא קר ינרוכזו

 .ויתודג לע רבעו רהמ שיח אלמתה םלואה ,הסינכה תותלד לע ואבצ םינומה

 ,הממחתנ הריואה .תכלוהו הלדג תובהלתהב רפוסה ינפ תא לביק להקה

 םכילע םולש .הביחה ,רזוח לגעמב ומכ ,המרז .ורפוסל םעה תבהא השגרוה

 ,ותשא אלולו ,דועו דוע ארק להקה תשקבלו ,ויבתכמ םינוש םיעטק ארק

 .רקובה הוא דע ךישממ היה יאדו ,קיספהל וילע התויצו ודיל הבשיש

 יתדבע .רפוסה לש ותעיסנ לע ועידוה ,ךרעב םירהצה תעשב ,ותרחמל

 ,מרבוה חשמ עודיה ןמאה לש דייחותפו הטירחל הכאלמהיתיבב הילושכ זא

 ותוולל ונאציו הדובעה תא ונקספה .יליגב םירענ השולש דוע ודבע דחי יתאו

 ,אוהו ,ל"נה ןולמה תיב דיל וביבסמ וסנכתנ םיבר ,םיבר .ונממ דרפהלו

 ,תורזופמ ויתורעש ,םרומ ושאר ,להוצ ,חמש ,הרכרכב בשי ,טכילע םולש

 תוחירפמ וידי ,ונלוכ תא תופטלמ ויניע ,םיכייחמ וינפ ,האנו הלודג ותירולב

 - לנפ תלבקל דעוה ירבח וביבס ,ותשא ודילו ,הביחו םולש תותוא וגל

 .השראול בושל ידכ תבכרל ועסנ ךכו

 ,םירחא םיבר לש םבלב םג יאדובו ,יחומב תרחנו קזח היה ראשנש םשורה

 האור ינא ןיידע -- ערואמה ירחא םינש הנומשו םיעברא -- םויכש ,ךכ ידכ דע

 ...רבדה עריא לומתא קר לשמ ,ססותו יח לכה תא ינפב

 םודארב "םיטקאיבופה תירפס"ב יתדובע

 -- ,דיחיה הסנרפמ אבאש ,םידליה תבורמ יתחפשמ לש ירמחה בצמה

 ףא ,םידומלב ךישמהל יל רשפיא אל -- תשורח תיבב דיקפכ דבע אוהח

 םליש ונתביבסב דחא ריבגש ,הרקו וליפא .םהב יתנייטצהש יפ" 'לע

 .וידומלב םדקתהו ונב םג דמל ידי לעש םושמ ,ילש רועשה דעב

 ,מרבוה השמ לצא עוצקמ דומלל יתלחתה ,12 לש ליגב ,1910 תנשב

 .הבלס תחפשמ תיבב ,24 הקסלבול בוחרב ,די חותיפל ןמא טרח

 דחאב יתעגה ,םיליגרה םידומלל ףילחתכ ,תועידיל תורוקמ שופח ךות

 םירחוסו רחסמה יתב ידיקפ תודגאתה, תירפסל יבא תצלמה יפל םיברעה

 .הירבח ןיב היה יבאש ,30 הקסלבול בוחרב "םיריעז

 ,תודגאתהה ירבח ךותמ םירגובמ םישנא רקיעב ויה הירפסב םיארוקה

 בורה ,תינמרגו תיסור ,תינלופ ,תירבע ,שידיי :תופש שמחב םירפסהו

 \ .שידייב

 .ריעצה יליג תאפמ תצקמב יתשייבתה הנושארה םעפב םשל יאובב

 ותוארב .ץראב ח'פוקב אפור וגנב -- םואבנטסק רמ זא ןהיכ ןרפס רותב

 סיטרכ לע יתנייצש םירפסה תמישר תא ונחבבו םיגולטקה לע יתדיקש תא

 .םיברעב םירפסה תקולחב ותדובעל רזועכ יננימזהל טילחה ,רבחה
 םיתנש ךשמבו ,ותשקבל יתינענ ךכ ךותמו הלודג התיה רפסל יתביח

 ןפואב טעמכ יתקליח הינשה הנשב .םירפס תלאשהב ול יתרזע רתויו
 יתכשמה הקולחה תועש םותבו ,םירפסה תא ברע לכב םיתעש יאמצע
 | .הירפסה לש תוימינפה תודובעב

 םיארוק הירפסל ויהו רפס םיפלא תשמחכ םש ויה םינשה ןתואב
 הדיחיה הירפסה וז התיה ,"רימזה, תירפס הרגסנש ירחא .דואמ" םיבר
 ,םילעופה תירפס תמקה םע ,1915/16 תנשב קוו ,המחלמה ץורפ דע ריעב
 ילעופ ירבח רקיעב הולהינש "קעטַאילביב רעטעברא עשידיי, זא הארקנש
 .הז םשל היוארה תירובצ הירפס בוש המקוה ,ןויצ

 החולש -- "הרוטלוק,, ידיזלע תפסונ הירפס םג הדסונ םינשה ןתואב
 .ריעב תינויצה תורדתסהה לש

 תררחושמה ןילופב םידוהי םילייח לש ןושארה רדפה

 לבוקמש ןמזב ,םירהצה ינפל תועשב ,1918 רבמבונ לש תותבשה תחאב

 תונחה ןיב רצקה עטקב ,הקסלבול בוחרב לייטל רעונה ינב ןיב זא היה
 םואתפ ונל עדונ ,יקסבוקיבמר לש הפקה"תיב ןיבל ןיפדלוג לש םיטישכתל

 .ןילופ רורחש לע ,בושח יטילופ ערואמ לע

 ,דיב םיבור ,יחרזא שובלב םינלופ םירוחב ועיפוה רוביד ידכ ךות

 םיריש םירשו םידעוצ ,בוחרה עצמאב תורדוסמ תורושב ,תוצובק תוצובק

 .םידוהי םירוחב הלאדיא םג םהיניב ,םיימואל

 .ריעבש םירטסואה םיניטקרסקהמ וחקלנ םיבורה יכ ,ונל רסמנ ןזואל הפמ

 הנוממה ,עודיה הטרב ןרסה םהיניב ,בוחרב ורבעש םירטסואה םיניצקה

 עבצב תואלול ודנע ,שוביכה תונשב זוחמה לשממ ןינבב םיילאיצוס םינינעל

 .םדצל תוברחה ילבו ,םהיעבוכב ינלופה ימואלה לגדה יעבצ -- ןמגרא ןבל

 .קשנ תא םיקרפמ םירוחבה ויה ןיוזמ ירטסוא אבצ-שיא עיפוהש םאו

 .הקיתשב הריזגה תא ולביקו דגנתהל וליפא וסינ אל לומתאמ םירוביגה

 ליעמ הררחתשנ איה ףאש ,םתדלומל ורזח ,םקשנ תא ורסמ אלש ,םיכ'צה

 | .שוביכה

 יינלופה יאבצה ןוגרא,ה ירבח ויה םיריעצה לכש ,ונל עדונ ןמזה םע

 .םהידקפמ תדוקפ יפל ולעפ רשאכ ולעפו ,תרתחמב .וו.וא.פ

 ,ןגראתמה אבצל 1898 ידילי לש ןושארה סויגה זרכוה 1919 ראורבפב

 .אבו שמשממ חספה גח הנהו ,ונלש םינומאה תפוקת םות ינפל דועו

 ץוחמ םבור ,םידוהי םילייח האמכ זא ואצמנ םודארב אבצה יניטקרסקב

 .גחה תארקל םידחוימ םירודיס תושעל ךרוצ וניארו ,ריעל

 .ותרזע יתשקבו הליהקה דעול יתינפ .וז הרטמל םילייחה ידידלע יתרחבנ

 בצמב יונשה לגרל ,םישדח םידיקפת ינפל זא דמעוה הליהקה דעו םג

 .םינלופה ידיל םישבוכה ידימ ןוטלשה תרבעה םע יטילופה

 ,הליהקה דעו ישנא ידיזלע הז ןינעב יתינפוה וילא ,ל'ז גרבנטסק ברה

 חספ תדועס רודיס רבדב ונתשקב תא ועמשבו ,תופי םינפ רבסב יתוא לביק

 גהונל תטלחומ תודגנתה תעבה ךות -- גחה ימי הנומשל םילייחל אתוצב

 לועפל חיטבהו התוא לביק -- םיבשותה יתבל םילייח תקולח לש לבוקמה

 | .ותלוכי בטימכ וז חורב

 .רתויב בוטה דצה לע רדוס רבדהו םירופס םימי ורבע

 ,ל"ז רלדא רמתיא 'ר לש ונתח ,רלדא בקעי רמ הנמתנ הליהקה דעו םעטמ =

 תיאבצה הושרה ידיזלע וקפוס םיכרצמו םיפסכ .תירובצ הניחבמ זכרמכ
 ןחב ,גחה ימי לכ ךשמב תונחלושל ושיגה "ריעצה רמושה, ירבח .םוקמב
 .םינפ רואמבו

 םיקסועה לכו ,תויגיגחבו החמשב ורבע ,תוחוראה רתי לככ ,םירדסה ינש
 ושע ,םיריעצה םישיגמה םלוכ לעו ,חבטמה ידבועב הלכו להנמב לחה ךכב
 .דעומו גח ימיב תיבה רסוח תקעומ תא ונתאמ חיכשהלו גחה תא ונל םיענהל
 / | | .הקספ אל הרישהו

 להנמהמו ןויקנהו חבטמה ידבועמ ,םיריעצה םישיגמהמ ונדרפנ גחה ףוסב

 יללכ םולצבו םישגרנ הדירפ ירבדו רובצב הרישב .תיגיגח הביסמב רלדא רמ

 : ;תרכזמל

 בתכמ ףורצב ,אבצה תדקפמ םעטמ הדות בתכמ חלשנ הליהקה דעול
 .ונלוכ ידיב תישיא םותח ,םילייחהמ



 םודארב ןושארה ידוהיה תיבה / ריעןב א
 ינא התעו ,שרושח ןמ ורקענ ,וברחנ םודארבו ןילופב לארשי יתב ל

 -- ולוכ ללכה לע דמלל אצויה םהמ דחא לש ורכזל רנ קילדהל אב ב

 םינתיא תודוסי לע הנבנש ,לעֶאוו בוחרב ןושארה ידוהיה תיבה הז היה

 תוירותסמ תוביסנב תמ ופס לע .םיצאנה ידי-לע דוסיה דע סרהנ ופוסו

 קחרה אלו ,בר יכב וילע וכב הביבסהו ריעה ישנא לכו ,ןושארה וילעב

 (ןושארה וילעב םשב ארקנש) ןורחאה וילעב רלטיה יסגלק ידיב חצרנ תיבהמ

 דחפ יזוחא ויה הנורחאה םכרדב ומע ודעצש םירוקעה ;ול דפס אל שיאו

 .ותרובק עדוי שיא ןיאו המהדתו

 ןושארה תוילגרמ רזעלא 'ר

 ויבא .הרייעב תורישעה ןמ ,תוילגרמ תחפשמ העדונ ץינ'זוק הרייעב

 לגרל .הביבסב תוזוחא-ילעב םע םיבחרנ תורעי יקסע להינ רזעלא לש

 ונב תא הלכשהב תצקמב קבדנו הינמרגל םעפב םעפכ היה עסונ ויקסע

 םירומ ליבשב רכש .לוחידומיל ודמיל הז דבלמו ,גוהנכ ,הרותב ךןנח

 .םייוליעה דחאכ וידומילב ןייטצה רענהו ,תויזעול תופשלו קודקדל ,ך"נתל

 לע .םיוגה גהנמכ סוס לע בכרל עדי ףאו ,םיינוציח םירפסל ספתנ אוה

 םינש םלוא .הער תוברתל ו"ח אצי אמש וששח הרייעבש ,אלפיי אל ןכ

 ט"שעבה יאצאצמ קידצה תדוקפבו ,תודיסחב קבד ויאושנ רחאל תורופס

 .ידוהי תורבק-תיב ילב ,שממ רפכ ,הריעז הרייע זא התיהש םודארל רבע

 תוילגרמ רוזעלא 'ר לש תוכזב הבחרתנו הגשגתשנ ,םודאר הלדג ואוב רחאל

 .םיבחרנ םיקסע להינש

 תונורשכ-בר ,האנ וקרפו המוק רועיש לעב תולעמה לכב ךרבתנ אוה

 דומלתב יקב .האנ הגיזמב היבוברעב וב םישמשמ שדוקו לוח .תלוכייברו

 ורפיס .דודיחהו סומלופה תא בהא .םלועהו לארשי ימי ירבדב ,םיקסופבו

 ימכח םעי לארשי ימכח םע היה ןמדזמ ל"וחב םילודגה םידיריבש ,וילע

 הברה לעפ .הנוילעה לע ודי התיה דימתו םיחוכיו םתא להינ ,םלועה תומוא

 .התליהק שאר שמיש םינש ךשמבו ,םודארב לחנתהל וצרש םידוהיה תבוטל

 תונבל ריעה "אישנ,מ דחוימ ןוישר לביק ותלכשהו ויקסע .ורשע ללגב

 תיבה לבג תיזחב ; הרומכה תיב דיל ,לעָשוו בוחרב ןושארה ןבאה-ןינב תא

 תונונשה ויתורמא תא ובביח םירואנה םירמכה) תינַאיבלפה הרומכה תיבב

 אוה ,תוחישו םיחוכיו ותא ולהינ תיבב רוגל סנכנשמ ;:ותונכשב וצרו

 -- ירוחאה דצהמו (םודארב העודיה םהלש יונה-תניגב םהו ןולחה ךרד

 ."'תאמוט,ל השודקה ןיב לידבה רצחב הובג ןבאזריקו ,היסנכב

 יכרצל הנב ,םהה םימיה יגשומ יפל ,הזה האגהו לודגה תיבה לכ תא

 ,םיפתרמו םינסחמ םהבו לודג רחסמ"תיבכ ויה לאוו בוחרב תויונחה .ומצע

 דע רתויב תולוזה תורוחסהמ גישהל היה רשפא הבש ,וב-לכ תונח ןיעמ

 הריד הת"יח ,ןימי דצמ ,הנושארה המוקב ...גיצפיילמ םיחבושמה םיגיראל

 ךרוא לכל ךשמתנש לודגה רדחה ,ןרצחהי"רעושה ליבשב ןטק רדח תב

 תלבוהל תולגעל קיזחה רזעלא 'רש ,סייסלו ןולגעל הריד שמיש ,תיבח

 םיבורמה הירדחו היתוריד לע "'ב המוק .עסנ ןהבש תורכרכלו הרוחל

 ךשמב וררוגתה וז הרידב .ותחפשמ ינבו רזעלא 'כ ידיילע התיה הסופת

 בורמ דימת ומה תיבה ירדח .ןורחאה רזעלא 'ר דע וינב ינב ,וינב תורוד

 -ירבוע םתסו םיקידצ ,םינבר ,ריעה תא םרבעב ולצא וחראתהש םיחרוא

 ,תונוזמ ושיגהש םישיגמו ולשיבש תולשבמ ודמע םויה לכ ךשמבו ,ךןרד

 חראתנש ("שודקה דוי,ה) דחא קידצש םירפסמ .עבש אצי בער סנכנש לכו

 לבא ,ףרשנ אל תיבה -- הפירש םלועל וב לופית לבל תיבה תא ךריב ולצא

 .םיאמטה םיצאנה ידיב ולוכ סרהנ

 לכ ךרואל .דבלב השודק ישימשתל ךא הדעונ תיבה לש 'ג המוק

 הלבייל 'רב לש "רדח,הו הרידה םש התיה וננמזב) הליפת-תיב היה תיזחה

 העש התיה אלו ,(ץע-תוחולב םיקלוחמ ויה חבטמהו םירדחהו .ס'הידבוע

 רוא םשמ עקב הלילה לכ ךשמב .הליפתו הרות דומיל ילב הממיה ךשמב

 'ר .הלודגה הכוסל חוורמו קיר חטש םג היה ןאכ .בוחרה תא ריאהש

 תונבל ידכו ,הכוסל אלא ןווכתנ אל תיבה תיינבבש ,רמוא היה רזעלא

 ב

 גגה ..'בו 'א תומוקה תא תונבל היה ץלאנ הנוילעה המוקב הכוסה תא
 םילבחו םילגלגמ ,דחוימ ןונגנמב הנבנ םיעוקר םיחפ יושעה עפושמה

 תוכוסה גהב .ותריגסו ,םייפנכ תרוצ ול התיה זאש ,ותחיתפ רשפאל ,םיבע
 -בגה ותיב ינב ,אוה ודעסו ודמל ,וללפתה הב הכוסה ןמ אצי אלש טעמכ
 (?טעבדלעמיה,) דוחוימ ןוירפאב ןשי היה הכוסב .םיבורמה ויחרואו םיר

 ,ונב ןב-ןב םג ;הנש האמכ דמעמ קיזחה ןוירפאה) הנשה לכ םש דמעש

 תא ורגס םשג דרישכ .(הררופתנש דע תוכוסב הב ןשי השמ הידבוע 'ר

 תחתמ דמע רזעלא 'ר לש תיבה לכ ...ןומראב ומכ הכוסב ובשיו ,םייפנכה

 .ךמולש תכוס ונילע סורפו תניחבב ,הכוסל

 הרות -- תונחלוש ינשל הכז .תחנבו הבושב וילע ורבע ויתונש לכ

 ןואגה היה וינתחמ דחא) םימסרופמה הרותה ילודגמ ויה וינתוחמ .רשועו

 ,ויסוסב לפטל בהא ,הפוקז המוקב היה ךלהמ .(קצולפמ ץנוצ בייל הירא 'ר

 ..םתס םיסוס םניא םיסוסהש ,תדחוימ הנווכ ךכב ול שיש ורמא ויצירעמו

 ןמז םש והשו הוורואל םהינש ודרי ,ולצא ןסכאתה קידצהשכ םעפ אלו

 בהא העיסנב .ךרדל אצישכ םיסוסה תא ומצעל רוחבל היה גהונ ...בר

 .מצעב גוהנלו ןולגעה םוקמב ןכודה לע תבשל ,טושה תא תחקל

 היה ,ויברוקמ לצא הרותה דובכל וא ,הרות רפס וכנחשכ ,ארגפד אמויב

 ...ריואב ףחרמכ אוהו חורב רזופמ ונקז ,הריהד-יטוטהל הארמו הביכרב אצוי

 .ללותשהש וסוס לע ובכרב וייח חפיק אוה ,ןכאו

 ,בהלנ םירפס בבוח היה תוילגרמ רזעלא יבר :היה ךכ היהש השעמו

 ןורא ,םירפס תונורא ינש ויה ותיבב .רואל אציש שדח רפס לכ הנוק היחו

 ימי לש הרישו היפוסוליפ ,רקחמ ירפסל ןוראו | םיינרות םירפסל

 םירפס יתאצמ םירפסה תונוראב יטטחב) םייזעול םירפס ןכו םיניבה

 הנשהו עובשה תשרפ ,ךיראתה ,ומש :ודי תביתכב היה םושר םהירעש לעש

 (.אילפהל האנ דייבתכבו תיצילמ תירבעב ,זא םיגוהנה םירבמולוקב ק"פל

 "הקזחה דיה, תא רואל-םיאיצומש השראוב ולש םירפסהירכומ ול עידוהשמ

 ןימזהו ותחמשל ץק היה אל ,םיבורמ םישוריפ םע לודג טמרופב ם"במרל

 ,וליבשב םינכומ םירפסהש בתכמ לביקשכ .הרקי רוע תכירכב רפסה תא דימ

 תליפת ילב השראול רהדו וסוס לע ץפק ,העש וליפא ץימחהל הצר אל

 הווצמ-תודועסב םימי השע השראוב ...ןיקוזינ םניא הוצמ יחילש -- ךרדה

 השע הרזח וכרד תא .ם"במרה יצירעמ םידמול םידיסח ,ויריכמ ,וידידי םע

 לכב וגהנמכ ,תובא ירבק לע חטתשהל ץינ'זוק ותדלוהי"ריע ךרד אירדנפק

 םרט רבד לכא אלש םושמו ןידכ וידי ץחר םייחה"תיב תא בזעשכ .החמש

 ,ןשבוד תכיתחו ותתחמאמ ש"יי קובקב איצוה ,תובא רבקל וכרדב אצי

 םכתוכז !םיתמ םייחל ,םייחל -- :ארקו קובקבהמ ש"יי תצק םגל ,ךריב

 תאיבל הכזנו ,לארשי לכ לעו ונילע ןגת ,לודגה רשנה ,ם"במרה תוכזו

 ...םייחל !םייחל ,םהירבקמ ומוקי םיתמהו חישמה

 ,הדבכ הרהד ,םיסוס תטעש עמש עתפב .וכרד ךישמהו וסוס לע הלע

 ,םיבכורח םה ימ תוארל ושאר הנפה .וגישהל םיצורו וירחא םיפדור לשמ

 רווחתנ .רוצעמ ילב רוהדל ליחתהו להבנ סוסה םג .להבנ .רבד האר אלו

 םיתמה אל .םדובכב עגפש םושמ וירחא םיפדור ץינ'זוקמ םיתמהש ,ול

 ,םיתמ דחפ ךגנ הלוגס ,לארשי עמש ארק ...המוד ידרוי לכ אלו הי-וללהי

 ליפה םש ותיב ףסל עיגהש דע הלהבב רהד סוסהו וירחא ופדר םה ךא

 בכור תא

 .ותמשג איצוה םימי רפסמ רחא .אושל ויה וליצהל םיאפורה יצמאמ לכ

 םש ,ץינ'זוקל ותטמ ירחא וכלה לכה .הביבסהו ריעה לע דרי דבכ לבא

 .ותאווצ יפל ,םימלוע תחונמל והואיבה

 ס'הידבוע ל'מייח 'ר ,השמ הידבוע 'ר ונבדןבדןב-ןב דע ןושארה רזעלא 'רמ

 ,(ותיב דידלע םיצאנה ידיזלע חצרנ ןורחאה) ס'הידבוע ל'מייח רזעלא "רו

 החפשמב םיבר תובא ישאר .טוחה קספנ -- ומצעל קרפ הווהמ םהמ דחא לכש

 ,ןיסירת ילעב ,תוימורת תודמ ילעב ויה ,ולש הרידבו הז תיבב ורדש וז

 ו-הכוז דחא לכ אל תיתדגאה ,האלפנה המקרלש הארנ ךא ,םידיסחו םידמול
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 המדאה"ןמ ילא םיקעוצ ךיחא ימד לוק
 (י ,'ד תישארב)

 ימר יפכת לא ץרא
 (ז"י ,ז"ט בויא)

 םודאר תליהק ןברוה
 לארשיב םאחו ריעה
 םודאר ידוהי ףלא םישולש לש סנוילכו םקבאמ ,םהירוסי



 םיִהְטְרְו בַאְז רד
 םוה ת ילצ םידָצָצ

 (םּודְר תניק)

 - ןָגל דע וּכְרַּד תֶא דוע טושְפיַה ןיִלְּבּול בוחרו .תיִיְה יִתומולָח שֶרֶע ִּתַא .יִרּועְנ תֶיְרְק ,םּודַר !הָה

 ז ןֶר םיִריִצְצ בַבְלּו בּורֶל םיִחְרָּפ ב ּוצְנַה .ְתְמַלָעְנ לָפְרַצ ףתֶלּכ .ּנְּפַאְמ ְתְקַחְר הָמ
 ,םּורָּב ,םֶש לּדְגִּמַּב ,"טַרֶטְסיִגִמ,ל לַעַמי ,ּורָבָּפ תּונּורְכַז ןָיָצִמ .ביחְר לָּכ ,ּףֶּב הֶּנַּפ לָּכ ןַה
 ! םות דפ "ןֶלָג -ןיִלָג ,ןֶלָג--ןיִלָג, ריִצָה ןּועָש דוע לַצְלְצְיַה ,דַחָי פג שָפָנ םיִביִאְדַמּו בל םיִביִחְרִמַה
 . , ..,הָבּוהַא יִדָי יִצְצַפְּכ

 כ 4 "

 .ףיתבּוחְרַּב יִהָנ םיִמַה והות תוחור ,

 .םֶליְק ּונָּתִי לַליִּב ףיִכְרְרו
 .ּךלּובְגִּב בקָשָיְל רֶכַז ןיא .הָצופָנ ביִבָסִמ ּךִתְּצַפי ,ףמְסק רַדָהּב ףיִתיִאְר
 - - - ספ ,וטָנ ויָלָגַר הת יִלֶא מכ .ּואָצְמִנ שוד לָכְל םור יִלְיַה ָּב - "סאו ריצ,
 -- דָמָח תּונַּפ ,ףָיִמושְריח ,ָּךיָנג

 ז ןֶכיִפְּב הָנֶצִמ שָיַה ,יִריִצ תּוביִתָנ הָנְדִגַה ,שָרָמ ּומְָרֶז ,ּוּכַּפ םיִמּוסק םִיַמ יִלָחְנ ֶּב
 ? חקְל יִבָשַּב ,ילֶלוע ןאצ ,יִנאצ תֶא יִמ ּוחְקְל יִבָש ,םיִרּועְנ בל ,יִּבְל תֶא

 ! וכילוה ךְרְּדַּב ןֶא .םיִניִרְצָה יִאלְט -- - -- הָמָחָּת יִשְפַנ םּויַה דע םֶרָכְְל

 ! דָו םֶכְתֶא ףיִּדְרַה עשְי- תורָסַח תּולּועְּכ אל םִאַה
 קנדימ תחְּבְזִמְלּו ,תעְוְנַה תַמָיַא ,ץיִבְקוא תַואָלְכִמְל תֶרָאְפַתְלּו ןאָנָל ,ורָמּת לָפְדלֶא .תְלַּג םיִצע
 רָּמַתִי הָמָיִמְָשַה דירחמ קצוְּב שונָא יִלָצ ןשָפ םוקְמ דַחָי ןיִּדִמ לע יִבְשּויו רֶגְסַמּו שָרָח םֶּב ,םיִבּוהָא םיִנָב
 ריִעְצַר ידְכְנְו בָס לָש ,תוהוב דמפ יִניִעו ו תְרַקָצִנ שֶךש יִּנִמ הָיְרֶזִכַא דִיְּב יא ,תֶרָאָפִת רֶזנ ,ּהָה
 תֶפִיִת יִגּועָמּו בָצְר יִזָמ תיוג תמרע לַע ּהָנוגְי םיִש םַּג ,םֶא תוַעְמִּב םַג יִּכ
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 עַמָשִּמ םיִאָכְנ תַלְלָי תָסְנְּכַה תיִּב תַטְמסִמ /

 קָּפַרְתַי םֶלָאְּב ויִלָנ'ג לע ןֶָשָּיַה שֶרְדִּמַה תיִּב
 ִומָל תורֶבְל ּויָה .יִריִע .ףיתּויוג עשְר יִדקימְל הֶנֶמִי רַּפְסִמ יִמ !םיִּיַחַה סיב הָחְָשִַי ימ אָפיִל םֶהָרְבַא לֶש שָרְדִמַה תיִבּב
 ...דַעָל םֶהיִּיַח ליִתְּפ דַּפָקִנ הֶאַמְט די יִחְמְּב הָגַה ,יִּכ ז דָסָחְל טושְפַי דָי יִמ תיִנָכְדַּגַה יִל'ָיִרְלו
 %00 ,םִיַפַּכ אָשּונ םּורָּמַל לייִכְלִמ יִּבַב ,םֶש הָּתְקִּבּב
 , .תשקַה יִגְוג לֶכְּב ןָחָהיִּבנשַא הֶאְרַא דוע

 תיִיָה יתומולָח שֶרֶע ְּתַא ,יִרּוַעְג תיִרק .םודב !ּהֶָה

 תְמְלָעִג לָפְרִצ ךיתְלַּכ .ּונָּפַאמ ְּתקֶר הָמ !םותְפַה בַחְרֶּפַּב "תּודְרּבְתַה. יִכְרִע יא
 ,ּורָבָצ תּונּורְכַז ןָיָצִמ ,ביחְר לָּכ .ףֶּב ּהָּנַּפ לָּפ ןַה ו חּושְל םֶדְמָע יִנָפִל ,םָיַא תיִרָמש יִלָבּוטְו

 ,דַחָי םָּג שָפָנ םיִביִאְַמּו בל םיִביִחְרִמַה ,בּוחְרֶה הָז יקְסְניִוְרִּב שַא-ויִָתּורְבִּד דוע בוצַחיה
 ...הָבּוהַא יִדָי יִצְצַפְּכ ו בּורֶק הֶלּואְּג םויְו בר יִּכ לד לָבַס לע ,םַאונ



 תאושה בי

 דמו ןדבא ,סרה

 קפואב םירדוק םיננע

 םודארב תוחיתמ השגרוה רבכ המחלמה ץורפל םדוק תועוב

 םישרגמב .תיריוא"יטנא הנגה הנגראתה .האובל וששח לכה 2
 .ןגמ-תולעתו םיטלקמ ורפחנ םיירובצה םינגבו

 ינענ ,1939 טסוגואב 30 םויב ,תוסייגתהל הנושארה האירקה םע

 דחאב ,המחלמה ץורפ היה ,ןכ יפ לע ףא ,סויגה"יבייח םידוהיה לכ
 העמש  םרטב ריואהמ הצצפוה םודאר .דירחמ עוזעזכ רבמטפסב

 םינושארה היתוננרקו ,ןילופל ינמרגה אבצה תשילפ לע וידארב

 .יבוקדאסה הפועתה הדשב ולפנ

 ינמרגה אבצה תרידח לע תועידיה םע הכלהו הרבג הלהבה
 .תונברק ולפנ .ףרה אלב וציצפהו םינוריוא וסט ריעל לעמ .ןילופל

 םש ,7 לעֶאוו בוחרבו הקזדורגובונ-הקסלבול בוחרב ולפנ תוצצפ

 .הארנ אל ינלופה ריואה-ליח .םידוהי הברה וגרהנ

 בזע ,םינמרגה ידידלע ץלק שוביכ לע עדונשמ ,רבמטפסב 6"ב

 םג .ינוריעהו יחרזאה ןוטלשה ישנא םתאו םודאר תא ינלופה אבצה

 םיחרובה בור .ריעה תא הלהבבו הינומהב הבזע ריעב היסולכואה

 םויב וב .יסורדינלופה לובגה רבעל םינפומ ויה םהינפו ,םידוהי ויה

 ר"ד .ס.פס.פה ןקסע לש ותיבב הבישיל ,וראשנש םינקסעה ונמזוה

 הקפסאל הגאדה הלטוה וילע יחרזא דעו רחבנ הב ,סוארקיסעללעק

 יצאנגיא ,גרבדלוג בקעי :ויה דעוב םידוהיה םירבחה .ריעב רדסלו
 יפתתשה הב תיחרזא היצילימ המקוה ןכ .רגייא והיעשיו גובדלוג

 .םיבר םידוהי

 םודארל ינמרגה אבצה תסינכ

 אבצה סנכנ ,1939 רבמטפסב 87ה ,םיירהצה ירחא ישש םויב

 .םיינוריעה תונוטלשהו הלשממה ינינב תא ספת דימו ,םודארל ינמרגה

 .ריעה לע ףנוה רוחשה סרקה"בלצ לגד
 .ןוחטבה תרטשמו .א.סה ,.ס.סה תודיחי ועיגה םידחא םימי רחאל

 םינוירב ,םינמרגה לש םאוב םע דימ ולחה םייוניעהו תושיגנה

 םידוהי .םידוהי לע ונישלהו םתושרל םמצע ודימעה םינלופ
 ןכו -- םתווצמכ -- םינמרגב םלקתהב עבוכה תא ודירוה אלש

 .תוכמב ושנענ םהינש ,עבוכה ודירוהש הלא

 הדובעל םיפטחנ םינושארה םידוהיה

 וספתו םודאר תא םייחרזא םינמרג יפלא ופיצה שוביכה םע

 תרבעהל םידוהי תפיטח הליחתה דימו ,ריעה יחרזא לש תוריד

 ריואה-ליח"ישנא םג .םיתבב םינוש םירודיסב הדובעלו םיטיהר

 .הדובעל םידוהי ףוטחל ואב ינמרגה

 ויה םה ףא ,ץלושו סכמ םינוירבה ינש םשארבו .ס.סה ישנא

 ןכו .םהב םילבוחו םיכמ ,ךרפב םתוא םידיבעמ  ,םידוהי םיפטוח

 .םהיתוריד יפתרמל םחפ יקרופל וקקזנש ופאטסיגה ישנא

225 -- 

 -כורה תרטשמ לש םיסוסהו תוורואה יוקינב םידוהי ודיבעה ןכ

 .םומדילעבל ויה םיברו םהיתבל םירזוח ויה םיעוצפו םיכומ .םיב

 -רסקהמ תוטימ םיפוטח םידוהי וריבעה קשנל תשורחה תיבל םג

 יחלשנ םוי"םוי .המ םשל עדי אל שיא .הרזחב הנהל םשמו םיניטק
 םינמרגה לכ .םייוניעו הייפכ תדובעל -- הדובע"תומוקמ תואמל

 .םידוהיה לש םניחה"תדובע תא ולצינ ריעב ונחש

 .םידוהיב םינמרגה וללעתה םינלופה יניעב ןח תאשל ידכ םג

 -השטיאל ושעש יפכ ,ןויגפב ידוהי לש ונקז חוליג הארמל ונהנ וללה

 העפוהה;מ ונהנ ןכ .ורטנס תכירחו תתצהב "רעקירטשנקַאז, על

 ,המהוזו ץובב ורבח ינפ תא דחא םיפנטמה םידוהי לש "הזילעה
 .הז "רופיא,ב םידקורו םירשה

 לכ לש תומישר רדסל םינמרגה וויצ 1939 רבוטקואב

 ושמש ןיידע ןמז ותואב .הלכשהו עוצקמ ,ליג יפל םידוהיה םיבשותה

 ןמולב השמ ה"ה 9 הקסלבול בוחרב הליהקה ידיקפכ םהידיקפתב

 הרומה תא ונימזה םתרזעלו המישרה רודסל ושגינ םה .םיוב השמו

 המכ רובעכ םידוהיה ווטצנ וז המישר דוסי לע .םירחאו ןמצרוו י

 .םידבוע לש םייוסמ רפסמ םוי"םוי איצמהל תועובש

 ינמזה ידוהיה דעוה

 ,תיחרזאה היצילימה ירבח ,םידוהיה ווטצנ 1939 רבמטפסב 10"ב

 היצילימה םגו םידחא םימי ופלח .םינלופ ולבקתנ המוקמבו ,הבזעל

 .ינמרג דוקיפב תינלופ הרטשמ המקוה .הרזופ תינלופה

 ריעה יחרזא לכ לש םרוסחמ קופיסל גאד ינמזה יחרזאה דעוה

 םיכרצנל הרזע ןתמל דעו דסונ .וכו קלד ,הקסה ירמח ,םחלב

 תא ינלופה ,"םודאה בלצה, ומצע לע לטנ םימיל .םידוהיו םינלופ
 תא ענכשל וחילצה ידוהיה דעוה ירבח .הרזעה תטשוה דיקפת

 .םידוהי םיכרצנל םג הרזע שגותש ,ינלופה םודאה בלצה תלהנה
 םידוהיה לע ווצו ,הז הלועפ"ףותיש םע ומילשה אל םינמרגה ךא

 ."דחוימ ידוהי דעו, םיקהל

 םיסנרפה ידירש תא ריעה דקפמ ןימזה 1939 רבמטפס ףוסב

 םתוא הנימו ,שיא 50 דחי ,םירחאו םודאר תליהק לש םידוהיה

 'ה הנמתנ דעוה ר"וי .תידוהיה היסולכואה לש ינמז ידוהי דעוכ

 .טנאמאיד ףסוי ונגסלו גרבדלוג בקעי

 םינושארה םיארונה םימיה
 םינמרגה לש םלוע תחת

 לכ תא וכפהו ,רובצב ללפתהל םידוהיל ושרה אל םינמרגה

 םיתבב "םינינמ.ב וללפתה םידוהיה .םינסחמלו תוורואל הלפתה*"יתב

 .םייטרפ

 דוד םייח דמלמה ופטחנ ינמרגה שוביכל ןושארה הנשהישארב

== 



 אוה .תורוב רופחל םיניטקרסקל ולבוהו .םידוהי דוע ומעו סקאוו

 ,הנשח"שארב דובעל הריזגה םע םילשהל היה ןכומ .השק הכוה
 .ס.סה דקפמ .הפירט"ילכאמב לאגתהל ןפוא םושב םיכסה אל לבא
 ףלש ינמרגה ."לארשי"עמש, קעז דוד םייח 'רו ויתוכמ ךישמה

 .םוקמב וגרהו וב הרי ,וחדקא

 ,ךלביטש,ב וללפתהש םידוהי םינמרגה ופטח םירופכה םויב
 שאר"ייולג םודימעה ,"יאמב 37ה, בוחרב היסנכה רככל םוליבוה

 ןיב ."םיללפתמ, ויה לשמ ,עעונתהל םהילע ודקפ ,ריקה לא םהינפ

 תובוחרב והוליבוה ,גרברבליז הנוי הלהקה שאר םג היה םיספתנה
 םעפ לכ .ודיאל וחמשו וירחא וקלד םינלופהו ,ושאר לע וידי ,ריעה

 ליטהל ידכ ,םהב תוריל ודמע לשמ ריקה לא םידוהי תצובק ודימעה

 ףוסבלו ס.סה ידרשמב תופצרה תא ףוטשל וצלאנ םירחא .דחפ םהילע

 .תויקנ ןניאש אלתמאב ,ןושלב ןקקלל

 ףטחנש 18 אקסלבול 'חרמ רניוו רמב הרקמה עריא םהה םימיב

 ושרדנ םה .תשורחה"תיבל םיניטקרסקהמ תוטימ תרבעהב הדובעל
 ;רניוו רמ לע רעתסה םינמרגה םישגונה דחא .םבג לע תוטימהו ץורל

 .ותמשנ תא חפנש דע ובלבו ונטבב טעב

 .רוסיא תקזחב הארנכ ןיידע התיה ןמזה ותואב ידוהי תגירה
 חצרנהש רושיא ידוהיה םילוחה"תיבמ שרד ינמרגה חצורהש יפל
 .ךכ לע ומתחי ותחפשמ ינבש ןכו ,בל תפקתהב תמ

 םיברתמו םיפכות םייוניעה

 -םוי העפותל התיה תוללעתהו-ךרפ-תדובעל םידוהיה תפיטח

 ,ריעל ץוחמ םיליבומ ,תורושב םירדסמ םיפוטחה תא  .תימוי

 בוש -- הדובעה םוקמל ועיגהשמ .םד בוז דע םתוא םיכמ ךרדבו

 .תוללעתה ,םייוניע ,תוכמ

 תדקפמ םהמ דחאו ,הלחלחו הדרח וררועש תומוקמ ויה ריעב םג

 רפס-תיב םדוק שמישש ,27 יקסלבול בוחרב ,(םירוחשה) .ס.סה

 .ןמדזנש ידוהי לכ רדחל ובחסו רעשה דיל ובצינ םה ."טלוק-לוש,

 ושבח ןמסקופ םשב ידוהיל .םישק םייוניע ופיסוהו תוכמב וקפתסה אל

 חפנתהשמ .לקמב ילדה לע תוכהל ינש ידוהי וצליאו ושארל ילד

 ושארל ילדה תא "שובחל, ורבח ץלאנ ,תוכמהמ הכומה לש ושאר

 יאלמ םיילד םע דוקרל םידוהי וצליאש וא .ןמסקופ ידידלע הכוהו --

 וכוה -- ךכב ודמע אל םאו ,םהמ הפיט ךופשל אלו ,םהידיב םימ

 תופצרה תא םנושלב קקלל "םיפוטח,ה תא וצליא ןכ .חצר"תוכמ

 .ס.סה תדקפמב

 -סטפאשטריוו-ןפורט,) .ל.ווט דרשמ היה ינש תונערופ םוקמ
 .("ס.סה אבצ לש קשמה הנחמ, -- "סע"סע ןפאוו רעד רעגאל

 ,תונטק-תותילטה םהמ ודירוה ,םיקודא םידוהי דחוימב ופטחנ םשל

 שאה דיל ךרב עורכל וצלאנ םידוהיה .ןותיצהו ןיזנב ןהילע וכפש

 םותיצה וא םהינקז ושלת ,םהישארב ופילצה .ס.סה ישנאו ,רישלו

 .םהלש םיתיצמב

 תויונחח לכ תא חותפל םינמרגה ודקפ ריעל םתסינכ םע

 םילוז םיריחמב ושכרו םיינמרג "םינוק, ועיפוה דימ .םילעפמהו

 .ללכ ומליש אלש שיו ,םשפנ הקשחש המ לכ.

 לכו ףסכו בהז ילכ ואיצוה שרדמה תיבו לודגה תסנכה"תיבמ
 םינמרגה םג .תורקתבו תוריקב ורי .השודקה ישימשתמ ךרעייצפח
 םיתבב ובבוס .דושמ םמצע ורידה אל םודאר תא ופיצהש םייחרזאה
 םשפנ הקשחש לכמ ,תיב-ילכו םיטיהר םמצעל ולטנ | ,םיידוהי
 .םדעב רצוע ןיאי

 תויצובירטנוק יתש

 לבגציווש ינמרגה ריעה שאר איצוה 1939 רבוטקוא תליחתב

 בוהז ףלא 300 ךסב היצובירטנוק םלשל םידוהיה לעש | וצ
 םלשל םהילעש םידוהי לש המישר ןיכה דעוה .קרמ םיפלא 10זו

 ופסאנ םימויא ירחא .תמיוסמ הסכמ דחא לכ -- היצובירטנוקח תא
 .היריעה תפוקל וערפנש קרמ םיפלא 107ו בוהז ףלא 0

 -איד ףסוי :"ינמזה ידוהיה דעוה, שארב זא ודמעש םידוהיה

 -אמ ושע .םירחאו גרבדלוג בקעי ,רגייא והיעשי ,ואלטל השמ ,טנמ
 תא ךכב ךכרל וחילצי ילוא ,םינמרגה לש םנוצר תא אלמל םיצמ

 -גרבוגה שרד הנושארה היצובירטנוקה ןוערפ דחאל ,םרב .םבל

 1939 רכוטקוא ףוסב) םודארב היה ובשומש -- שאל ר"ד רוט
 לש -- זוחמ -- עקירטקסידה ירע עבראמ תחאל םודאר הזרכוה
 םינוילימ 2 ךסב הינש היצובירטנוק -- (ןילופב טנמנרבוג-לרנגה

 ישנאל םיעצמו םינבל תופילח 1000"ב הלבקל םיכסה ךא ,םיבוהז
 ועסנ .וזכ תומכב םיעצמו םינבל ואצמנ אל םודארבו ליאוה .ס.סה

 ,ןירג עשטיאו גרבדלוג ללה ;ואלסל השמ ,טנמאיד ףסוי דעוה ירבח

 הריפת-יטוח ,םידב םשמ ואיבהו זדולל ,ןפאטסיג ישנא תיוולב
 לש םנוצר יולימל םידוהי םיטייחו תורפות וסיוג דימ .םירותפכו
 .םיחצרמה

 ("םידוהיה תצעומ,) טארנדויה

 תמקה לע םיינמרגה תונוטלשה וצ םסרפתנ 1939 רבמצד תליחתב

 -לע הנומיש "םידוהיה"ןקז, תלהנהב ,(םידוהיה תצעומ,) טארנדויה

 לרנג םודארל עיגה שדוח ותואב .הרטשמה שארו ריעה דקפמ ידי

 -ארקב רוטנרבוג-לרנגה תדוקפ לע ךמתסהב .ןאמצאק ץירפ .ס.סה

 -ןקז, .םירבח 247מ תבכרומ אהת "םידוהיה"תצעומ,ש הוויצ ,אק

 םישנא ומצעל ףרצל תושר ול הנתינו ,טנמאיד ףסוי הנמתנ *"םידוהיה

 .טארנדויל

 : םידוהיה תצעומ לש בכרהה היה הזו

 64 ,ןיטשניבור השמ (3 ,;ואלסל השמ (2 ,טנמאיד ףסוי (1
 ןרחא (6 ,(ך"שתב הקירמאב תמ) רגייא והיעשי (5 ,רקוצ לאומש

 הנוי (9 ,ןייטשלקניפ ףלאוו ר"ד (8 ,גנוצ ףלאוו ר"ד (7 ,ןירמ

 -צינאס ףלאוו (11 ,(ןילופב) ןאמטסאפ גיודול ר"ד (10 ,גרבדלוג

 גרבדלוג ןמלק (14 ,קישטוואדארג ףסוי (13 ,ןמלָאטש ףסוי (12 ,יק

 (17 ,ןאמטאלב דוד (16 ,ןאמדייז לשרה (15 ,(לארשיב תמ)

 ר'ד (20 ,דלפנזור השמ (19 ,בילטוג רזעילא (18 ,גרובנסקול השמ

 םהרבא (22 ,.קידנטשרפ וואלסינאטס (21 ,(דבאתה) שטיבורדנש םוחנ
 .םובנריב םייח (24 ,רנקצלוה לאפר (23 ,הבלס

 .גרבדלוג ללהו גרבדלוג גילז ,סאלב ףסוי :ונמתנ םוקמ אלממכ

 -בחה והובזע 1939 ףוסב .ןמזה ךשמב הנתשנ טארנדויה בכרה
 .םורטשרבליז הלשטיא סנכנו ןיטשלקניפ ר"דו גנוצ ר"ד :םיר

 הרבע "םידוהיה תצעומ, .סופיטב תמ קידנטשרפ וואלסינאטס

 .9 הקסלבול בוחרב תידוהיה הליהקה תיבל "הרזע,, דרשממ

 1939 רבמצדב תורזגה

 רסואה ,קנארפ רוטנרבוג-לרנגה וצ םסרופ 1939 רבמצדב 16"ב
 רוכמל ,דחוימ רושיא ילב םהירוגמ תומוקמ תא בוזעל םידוהיה לע
 םוכסב ןמוזמ ףסכב קיזחהלו םהלש ידיינ אלד יסכנו םהיתב תא
 טרס תינמיה עורזה לע תאשל ידוהי לכ לע .בוהז 1507מ הלעמלש
 םידלי םג .לוחכ דוד-ןגמ רופת וילעו ,ובחר רטמיטנס הרשע ,ןבל
 שנוע וניד הדוקפה לע רבועה לכו -- ךכב וביוח הלעמו 10 ינבמ
 .תוומ
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 *יתבו םהיקסע תא רוסמל םידוהיה תא הבייח תדחוימ הדוקפ
 םהמ םיבר ,ןכאו .םיירא םירסימוק לש םחוקפל םהלש תשורחה

 -לשה לע ועיפוה םהיתומשש ,םיינלופה םירכמל םהילעפמ "ורסמ,

 ,וכו היריעה ,הלשממה ידרשמב קסעה ינינעב ולפיט םהו ,םיט

 ואשנ םילעפמהו םיקסעה רתי ."םידיקפ, ושמיש םידוהיה וליאו

 דיה ..."רסימוקה תלהנהב, | : תפסותב םימדוקה םילעבה תומש תא

 .רכשה ילבקמ םידבועה תומישרב ועיפוהו םהב דובעל וכישמה םידוה

 םינמרג ידי-לע תוריד תסיפת

 ?ןשטיודדסקלופ,, ואב ןכ .ףרה ילב םודארל ומרז םינמרג תוחפשמ

 -ויב תובוטה תורידב ורדתסה לכה .אנזופמ םינלופו ביבס םירפכהמ

 "והיה הביבסב תוריד ושפיח וללה .ןכותמ וקרזנש םידוהיה לש רת
 /זדול .השראומ םיבר םידוהי םודארל זא ועיגה תאז םע .תיד

 בצמה ץחלב .ךייר,ל וחפוסש םירעמ רקיעב ,תורחא םירעו שילאק
 םע לדג ישוקהו ,יארחאו השק דיקפת -- "תורידל דרשמ,  דסונ

 .םידוהימ םימייוסמ תובוחר לש "רוהיט,ה תלחתה

 הדובעה תקולח

 תא ,רומאכ ,םינמרגה ופטח הייפכה תדובע הגהנוה םרטב

 דרשמ,, דסייל ןוכנל טארנדויה האר ןכל .תודובע ינימ לכל םידוהיה

 לכ ןיב קדוצ חרואב הדובעה תא קלחל -- היהי ודיקפתש "הדובע

 .  דמע דרשמה שארב .תופיטחל ץק םישלו הדובעל םילגוסמה

 דובעל םישרדנה םידוהיה רפסמ תא קפסל בייחתה דרשמה .ןמצרוו

 לדתשה ןמצרוו .םויב הדובעל םידוהי 100--8) ושרדנ הליחת .הד

 רתוי ןגוה סחיו בוט רתוי ןוזמ םרובע שרדו ,םידוהיה תא וכי אלש

 .םהילא

 עיגיש דע רוטיפ הדובעה דרשמ ןתנ הדובע"םוי ומייסש הלאל

 הדובעל ופטח םינמרגש הרק תחא אל םלוא .הדובעל שדחמ ורות

 .הדובעה-דרשמ ידיקפ םג ופטחנ םעפ ."םיקתפ,ה ילעב תא וליפא

 וצלאנ ,םויל שיא 600--500 דע םילעופל השירדה התלעשמ

 תקולח ךווצל ,רקיעב ,הדובעה דרשמב םידבועה רפסמ תא לידגהל

 השמ ,ידוהיה דעוה שאר-בשוי ןגס .הדובעל םינמזומה ןיב תועדוהה

 -מוש) "הלילהז-רמשמ, שאר ,רגייג םיכָאוי ,ורכמ תא ןימזה ,ואלסל

 הארנכו ,ופאטסיגב גגזכ םדוק דבע רגייג .המחלמה ינפל (הליל יר

 "הדובעל תונמזה קלחמ,מו םימיה וכרא אל .םתא םירשק ול ויה

 'ברוקמ,כ הלגתנ .הדובעה דרשמ לש לעופב"ולהנמל רגייג היה
 םיבייחש "םיאטח,, .ופאטסיגלו תינלופה תילילפה הרטשמה שארל

 המבו ...תונפל ימ לא עדוי רגייגו ,ורסח אל םינוש םישנוע םהילע

 רדיו ופתוש .ךרעדיצפחב םאו םינמוזמב םא ,םיאטחה תא "רפכל,

 .ץכ לארשי היה ונימי

 ר'דו הזמ וישנאו רגייג ןיב םיכוכיחה ובר "הדובעה דרשמ,ב

 דע .ודיקפתמ ןמצרוו שרפ ףוסבל .הזמ דרשמה ידבוע רתיו ןמצרוו

 לש הקלחמכ ,"הרזע, תרבח תרידב ןוכשל דרשמה ךישמה 0

 .(םור ונגסו אלאמאט רריפמרוטשטפואה) .ס.סה חוקפבו ."טארנדוי,,ה

 "חוימ תידוהי הקלחמ,ל היה אוהו ודמעמ תא וניש 1940 ץיקב

 םוי לכ .ריעה שאר לש ותוסחב ,ינוריעה הדובעה דרשמ דיל "תד

 ןמזה ךשמב .דרשמה תדובע לע חקפלו להנל ינמרג דיקפ אב היה

 ,הלירוואג ,קאיוואראטס :םינמרג םיגיצנ 4 הז דיקפתב ושמיש

 .קינָאיו רדיינש

 .םויל םילעופ 1400--1000 ושרד םינמרגה .בוש לדג ןונגנמה

 ףכשנ וב םיוסמ םולשת תרומת ררחתשהל היה רשפא הדובעהמ
 .(ףילחת) "ןַאמ ץֶאזרע,

 ארבלו םישיבכב תושק תודובעל וחקלנ םידוהי תואמ המכ

 חלש טרנדויהו בולע היה ןוזמה .םודאר תביבס תורעימ םיצע
 .המח"החורא םידבועה ולביק םהב ,הדש"יחבטמ םיקהו תפסות

 טארנדויה תוקלחמ

 :רתיה ןיבו ,תושדח תוקלחמ םעפב םעפכ ומק "טארנדוי,ה דיל

 תידירויה הקלחמה

 האלימ ןכו ,תידוהיה היסולכואל "םולש טפשמ,  ןיעמ השמיש
 ןידה-ךרוע הקלחמה תא להינ הליחת .םינוש םיידירוי םידיקפת
 םייוסמ ןמז .םופסייוו וואלסידאלוו רטסיגמ -- וירחא ,רנטיס ןואיל

 .אקארקמ עודי םילעופ"-ןקסע ,יולברטסנפ ר"ד השארב דמע
 .הבר תונמאנב םידוהיה ינינעל הגאד וזה הקלחמה

 :הישעתו רחסמל הקלחמה

 ינינע לע ןגהל היה הדיקפתמ .יקצינאס ףלאוו דמע השארב
 תולקה תגשהל תויולדתשה ידיזלע ,םהיקסעו םידוהיה םילעפמה

 .רבעב םהיסכנ לע םידוהיה םילעבה לש םהיתויוכז תרימשלו

 דועתל הקלחמה

 לע רסואה תינוריעה הרטשמה שאר לש וצ אצי 1940 ץיקב

 .היריעה תאצמנ וב ,קנירו הקסלבול בוחרב הכילהה תא םידוהיה

 תעצה יפל ,דסונ הנהו .תוכרדמה לע הכילהה םידוהיה לע הרסאנ ןכ

 דושיא תתל ,היה ודיקפתמש ,"דועתל דרשמ,  ,םיינמרגה תונוטלשה
 ונתינ ןכ .רצועה תועשב הכילה-רתיה וא ריעה יקלח לכב רוקבל םיר

 -מרגה תונוטלשה חוקפב דמע דרשמה .תובכרב "העיסנ תודועת,

 שארב .(בוהז 100 דע 207מ) הובג ריחמ םלוש הדועת דעבו ,םייג
 .לפוטרמ המלעה הדמע דרשמה

 ןונגנמה תקלחמ התיה תמייק ,ליעל ונייוצש תוקלחמה דבלמ

 ,םידבוע הררחיש ,הלבוקש (ןיטשגינפ וואלסידאלוו דמע השארב)

 הלעמל) טארנדויה ידיזלע םיקסעומה לש היסיטרכה תא הלהינ

 תונובשח-תלהנהו הדשה"ירעב םיטארנדויל תדחוימ הקלחמ ןכו ,(5007מ
 .(רגייא וחיעשי היה ישארה תונובשחה להנמ) תיזכרמ

 .טארנדויה ידי לע ובגנ םידוהיה לע ולטוהש תויצובירטנוקה לכ

 המחלמה תונשב ןושארה ףרוחה

 .תושק תופוס הוולמו ,דבכ היה המחלמה תונשב ןושארה ףרוחה

 התיה םיפואל .םחפלו םחלל רותב ודמע םידוהיה .תולחמ וללותשה

 קיבד ,ןיבוסב ברועמ ,רוחש היה םחלה .םיקסעב החירפ לש הפוקת

 םירגובמ ,תויפאמה דיל רותב בצייתהל תוצחב םימק ויה .רמיחכ

 .תרחא היפאמ דיל דחא לכ ,החפשמ"ינב המכ רותב ודמע .םידליו
 םחל רככ תיצחמ אצמנ םמעו ,םיאופק ,התיבה ורזח רקובה תרחמל

 ...רונתהמ רשי ,םח
 .רכוס ,טחלכ ,םינוש םיכרצמל םיסיטרכ םינמרגה ועבק ךכ רחא

 היה בערה .וקיפסה אל םחפה תויומכו עיבשה אל ןוזמה .דועו םחפ

 .םישנאל קיצה רוקהו לודג

 וליאו ,םודארב םהייחב וצקש םיריעצה וברש ,אופיא אלפיי אל
 םיכמ ןיאש ,שפוח יאנתב םייח לע תועידי ועיגה בובלמו לבוקמ

 .היוזבו הייופכ הדובעל םיפטוחו

 ימיבו ,םהימכש לע בג יטוקלי םיריעצ תואמ וסימעה בושו
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 וחרב םידוהי 2000"כ .לובגה תא חירבחל ידכ ,ריעה תא ובזע רופכ
 .םיסורה שוביכב ויהש םיחטשל םודארמ זא

 ,תודעו המכ טרנדויה די לע ומקוה ,194) חספה גח ברקתה םע
 הבורמ תולדתשה רחאל .גחל ןוזמ-יכרצמו תוצמ קפסל ןהילע לטוהו

 דרצמ לש תמיוסמ תומכ גישהל וחילצה ,זוחמב םיטרנדויה תרזעבו

 -הש תוצמה תוליבח לע .'טניו'ג,המ םג העיגה תמיוסמ הרזע .םיכ

 ,דועו "הינמור,, ,"היבלסוגוי,  :תויות ויה ץראל-ץוחמ ועיג

 טניו'ג -- הרזע תולועפ

 וליחתה םישנו םירבג .ופירחה םודאר ידוהי ןיב רוסחמהו בערה

 הדסי הליחתב .לכוא טעמ לבקל רשפא םהב תומוקמב הדובע שפחל

 רצק ןמו רובעכ לבא ,תילאיצוס הרזעל הקלחמ "םידוהיה תצעומ.

 2ץ9056 סח! .וא.קז -- דחוימ דסומל הזה דיקפתה רבע
 לאכימ ר"ד דמע ושארבו אקארקב היה וזכרמש (2קו6%טחס2ְץ

 ₪רכייה]

 םהרבא ןידה-ךרוע ידיילע 1940 ביבאב דסומה םקוה םודארב

 "רירפ ןרהא :ויה וירבח .דעוה שאר"בשוי דיקפתב ןהיכש ,הבלס

 יזוחמ דעו דסונ ןכ .םיובנגייפ ףלווו ןמרסיז לידנמ שובייל ,דנל

 -יקפ 10 ודבע דרשמב .זוחמב תורייעהו םירעה ידוהיל הרזע קליחש

 תונובשחה תא ורקיבו וקדב אקארקב זכרמהו טניו'ג יחילש ,םיד

 הרזעה יעצמא .יזוחמה דעוהו םודארב ימוקמה דעוה לש הלועפהו

 היה ודרשמש ,קלפ לארשי ,טניוגה לש חקפמה תועצמאב ועיגה

 .סניפ ןושרג רטסיגמ -- ולהנמו 9 הקינרפוק בוחרב

 דחאה :םיחבטמל םיכרצימ תקפסאב האטבתה דסומה תלועפ

 -לושב ינשהו ,םויל םיירהצ1תוחורא 1200 קליחש אצינילג רברפב

 החורא .הקסנאוור בוחרב חבטמ היה םייק ןכ .תוחורא 2500 -- סאג

 החוראה הנתינ םידלילו םיינעל .שורג 20 התלע ,"קרמ, הללכש

 -קזה בשומו םימותיה תיב םג .תויאקירמא םיילענ םג וקלוח .םנח
 .דעוה לש וחוקפב ויה םינ

 ורונש םינושארה םידוהיה 8

 םבור .םידוהי 32 ווטצנ 1940 חספה גח לש םינושארה םימיב

 "תה םהמ .הדובעה דרשמב בצייתהל ,לאמש ןויצ-ילעופ תגלפמ ירבח

 םינמרגה .דנאבזוג ףלוו טארנדויה דיקפ םהיניבו שיא 18 ובצי

 ךכ רחא .השק םתוא וניע םש ,םודארב רהוסה-תיבל הליחת םוליבוה

 ,םייטילופ םינקסע ,םינלופ תצובק םע דחי ,םיסובוטואב םוליבוה

 לוח-תוריפחב תורושב םתוא ודימעה םש .םודארל הכומסה יילריפל

 רחא ורפיס םינלופה יילריפ יבשות .םתוא וחצר דייינומרבו --

 .םתגירה רחאל תובר תועש "העזעדזה, ורבקנ הב המדאה יכ ,ךכ

 יסורה לובגה דיל הדובעדהנחמב םיאמודאר

 תביבסב תונחמל םידוהי םיריעצ םינמרגה ואיצוה 1940 ץיקב
 20"ב האצי שיא 1000 תב הנושארה :תוצובק 3 וחלשנ .ןילבול
 ,ץע'זלב ,לֶארַאנ ,וואשעיבורה תורייעה תביבסל 1940 טסוגואב
 ידיזלע םיבר םיריעצ ווטצנ שדוח ותואב .וואנאשעצו עשסטריפ
 הדובעל םירשכומב רחבתש ,הדעו ינפל בצייתהל ,הדובעה דרשמ

 רסאמ תונש רשעל יופצ בציתי אלש ימ .תועובש המכ ךשמל

 ומש ,בג-יטוקלי וניכה תוהמאה .ישש םויב הז היה .ושוכר תמרחהו

 .הטוגוארט בוחרל דע םהינב תא ווילו ,ןדיב היהש המ לכ םהב

 ,תואירהו בלה תא הקדב ,שטיבורדנש ר"ד לש ותושארב ,הדעוה

 הדובעה דרשמב ובבותסה םייתניב .הדובעהדרשוכ תא עובקל ידכ

 ררחתתשהל היה רשפא ,בוהז 400 דעב .ץ"כו רגייג לצא "סרעכאמ,
 ודמע ןינבל ביבסמ .םליש -- תורשפאה ודיב התיהש ימ .העיסנהמ
 .רדחה תא ובזעי לבל םיסנכנה לע ורמשו הרטשמה יפיקז םויה לכ

 לא םואיצוהו ,הדובעל םירשכומה תא תורושב ודימעה הכשחב
 ךא ,החפשמה"ינבו םירוהה ודמע בוחרה ירבע ינשמ .תבכרה תנחת
 הרטשמהו .ס.ס תורמשמ ופקוהש ,םהיריקימ  דרפהל םהל ושרה אל
 ועיגה הלילב םיתש העשב .ןורק לכב שיא 50 ,תונורקל םתוא הסינכה
 דןדוי, -- "ןשטיוד"סקלַאפ,ה לש ארפ"תוחווצ ועמשנ דימ .ןילבולל
 םיטושב םוכיה .'וכו "ןדוידואז ריא סוארעה, ,"סוארעה ןענייווש
 םתוא וקחדש דע ,םשגב ץורל וויצו תורושב םתוא ורדיס .םילוגרפבו
 .7 הבופיל בוחרב רצחל

 7 הבופיל בוחרב ןילבולב םיאמודאר

 .הבוטר התיה תבשל ווטצנ הילעש הלודגה רצחב המדאה

 דע םוקמב וראשוה דחפו המיא ירודח .תוכשמנ םישארב תוכמה

 וסנכוה .םחל-תסורפו הפק םהל ןתינ זא .רקוב תונפל 5 העש

 יווצק לכמ םידוהי תובבר םיזכורמ ויה םהבש ,םילודג םיפירצל

 ףילצהו הנחמה ינפ לע בבס לקניפראמ ןילבולב הנחמה להנמ .ןילופ
 .םילוגרפב םידוהיב

 הצובקה .שיא 3000-כ הנמו ץ'זלבל תאצל דמע ןושארה חולשמה

 .םכשה רקובב םינושארה ןיב הבצייתה תיאמודארה

 לש תבכרה"תנחתל ,ץלֶאקמ םידוהי םע דחי ,םתוא וליבוה
 .העצמאב ראבו ידמל הלודג רצח .ץזזלב הנחמל ועיגה .ןילבול
 ,םינקז םידוהי תוצובק רחא הצקב ,םהידליו םינעוצ ובכש דצב
 םתאמ ושקיב וללה .חורבו םשגב םימשה תפיכ תחת ,"תומצעו רוע.
 ,תויפוג ,תונתוכ םהל ונתנ םיבר .רכוס"תיבוקו םחל תסורפ
 תַתְל םינכומה םידוהי ןיידע םייוצמש לע ,החמשמ וכב םה .םינותחת
 ויה ראבב םימה .הלודג התיה םהיניב התומתה .םירחאל םהלשמ
 לובגה (ץ'זלב) ןאכמ רטמוליק 27כ -- ונרהרה -- הנה .םימהוזמ
 | ...םיעווג ןאכ וליאו ,שפוח ייח םישנאה םייח םש ,יסורה

 םישנאה ודימעה ,םישוכמ .ס.סה ישנא וקליח רקובב תרחמל

 ישנא םתאו םודארמ שיא 1500"-כ .דועצל םהקלע ודקפו תורושב
 ,קינחמ םוחב ,םהירחא םיפדור םיצאנהשכ ,ודעצ .השראוּו ץלָאק
 בוש ,ךכ רחא .םיעגר 20 לש הקספה .תועש המכ וצר .רעי ךרד
 םיבר םהיניב ,םישנא תצובק םתאמ ואיצוה םש .לֶארַאנ דע הציר
 -אר 10007כ וטקלתה םש ,בונַאשע'צל ושריג םירתונה תאו םודארמ
 .םיאמוד

 .יבר לש זיולקו תסנכ תיב םעפ היה הב ,.הלודג רצחל םוסינכה

 .היסורל ורבעו הושטנ םידוהיהו יסורה לובגל הכומס הרייעה
 תוהמאה ורהימ .םש ררשש בערה לע םהיתבל בותכל וליחתה םיבר

 ,רגייג לע ומערתה דוחיבו .תוברעתה ושקיב ,"טארנדוי,ל םודארב

 םייעובש רובעכ ,ןכאו .ךרפ תדובעל םחלשו םיריעצה תא המירש

 .תוחפשמה ידיד-לע וחלשנש ןוזמ-תוליבח םיסומע םיסובוטוא ועיגה
 םיאיבמו ראניוו ללהו ןמדירפ קחצי עובש לכ םיאב ויה ךכ רחא

 ידי-לע וןכוהש םירוחב המכ םודארל וריבעה םה .תוליבחה תא

 תדחוימ תחלשמ האב ןכ .םילוחכ רוזחל תושר ולבקו םינמרגה
 וררחשו ,םירחאו ,טראגנייוו בקעי ,לפאנייוו ר"ד :השארבו םודארמ
 .םילוחו םישושת םירוחב המכ הדובעהמ

 :הנחמל ךרדבו הדובעב רשוהש רישמ םיתב ןלהל

 ,רעגאל ןיא ןטרַאד וואנאשעיצ ןיא

 .ךס א אד ןשטנעמ ןענעו

 רעייפ ןטסערג םעד ןיא ןטרַאד טעברא'מ

 .טכאוואב זיא רעגאל רעד ןוא
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 ,רעלענש טעברא ,רעדורב ,טעברא
 ,פעלק ענייד וטסמוקאב -- טשינ ןעוו
 ,רעלעפ א טעוו ןעמוקאב זנוא ןופ רענייא טשינ
 .קעווא ןיוש קיבייא ףיוא ןוא

 .("עינ'זוק רעד ןיא, לש ןחלב רשוה רישה)

 עידוה ,הנשהז"שאר ירחא הז היה -- הדובעיישדח ינש ירחא

 םישנאהו קרפתמ הנחמה ,םייתסנ תבכרה וק יכ ,סולאק הנחמה להנמ

 .םודארל וחרב םידחא .ןילבולל םוליבוה םימי המכ רובעכ .וררחושי

 םודארב טארנדויה ןיבל ןילבולב טארנדויה ןיב ךוסכס תמחמ

 ,עובש םש ודבעש רחאל .תובצחמב הדובעל ןילבולב םתוא ובכע

 .יאמודארה טארנדויה תולדתשהב וררחוש

 -תהו וותתסה רפסמ תועובש .םילוחו םישושת ורזח םירוחבה

 .םינמרגה לצא תודובעמ וקמח

 ןושארה שוריגה

 םודאר, : 1940 רבמצדב קנארפ רוטנרבוג לרנגה רזג השק הריזג

 תורחא זוורייעל חלשיהל חרכומ םהמ שילש ,םידוהיב השודגו האלמ

 .םידוהי םיפלא 10 שוריג :רבדה שוריפ ."זוחמב

 ,םיינמרגה תונוטלשה לצא לדתשהל טלחוה טארנדויה תבישיב

 םצמצל תוסנל ןכו ,םיבלשב אלא ,תחא-תבב עצובי אל שוריגהש

 .םישרוגמה רפסמ תא

 ,רציש קזיא ר"ד רבעשל הטסורטסה ןגס בכרהב הדעו המקוה

 -ייא ,רקוצ :הדעוה ירבח .םיובנריבו רנקצלוה ,רקוצ ,רגייא ,ןירַאמ
 .םודאר ידוהי חלשיהל ודמע ןהילא תורייעל ועסנ רנקצלוהו רג

 הרזע ןיכהל ידכ ,דועו רימזוק ,וואשטניפ .קסוב ,קינלעימח : ןוגכ

 תלבק לע םיטארנדויה םע םכסה ידיל אובלו םשל ועיגיש םישרוגמל

 2000 לש םיחולשמל ומיכסה םינמרגה .םרודיסו יוארכ םישרוגמה

 .םיצפח תחקל ושרה ףאו ,שיא

 םידוהי 1840 ושרוג .ןושארה שוריגה עצוב 1940 רבמצדל 18זב
 תשרוגמ החפשמ לכ .םודארב טרנדויה ידיזלע הנכוהש המישר יפל

 םירעוס םיחוכיו הררוע המישרה תכירע .בוהז 300 ךסב קנעמ הלביק

 םילעופה תוגלפמ יגיצנל הדעוה ןיב ןכו ,ל"נה הדעוהו טארנדויה ןיב
 ,לכ םדוק ,חולשל שרד ופאטסיגה .הדעוב ףתתשהל ונמזוה אלש

 -יתלב ,םינצבק ,תונוז ,םיבנג --) "םיינרצי יתלבו םיקיזמ םישנא,,

 .הביבסה תורייעמ םיינע םידוהי ןכו ,(-- תיברב םיוולמו םידבוע
 .'םידבוע-יתלב םידוהי, חנומה שוריפב רקיעב וררועתנ םיחוכיוה
 ינפל ודבעש םידבועו םילעופש ,ושרד םילעופה תוגלפמ יגיצנ

 ."םידבוע יתלב, .ובשחיי אל המחלמה

 יפל ןגרואי חולשמהש לדתשה ,רציש ר"ד ,הדעוה שאר בשוי

 גהנ רגייג ,םוב .הטיחסו היצקטורפמ עפשוה אלו ,םייוסמ קדצ

 .תרחא

 תעשב החכנ תינלופה הרטשמהו ,ופאטסיגה העציב חולישה תא

 .םישדחה םהיתומוקמל םישרוגמה תא תוולל עסנ רגייג ."הלועפ,,ה
 הרזע תטשוה םשל ,דעוה ירבחמ המכ שוריגה"תבכרב ועסנ ןכ
 .ב"ויכו םיחבטמ רודס ,תוריד תגשה :ןוגכ ,םוקמב םישנאה רודסב

 םידוהי 2000 דוע ושרוגי 1941 ראוניב יכ ,ושרד םינמרגה
 תונתמ הוולמ) םידקפמה לצא תולדתשה רחאל םלוא .םודארמ
 תורייעב םישרוגמה .םייוסמ-יתלב דעומל ינשה שוריגה החדנ (תואנ
 .סודארל .הרזח וחרב .םתיברמנ .בב .קחודב .םייורש .ויה

 .ידוהיה שוכרה דוש

 -לשה תושרל ריבעהל שיש .הדוקפ המסרופ 1940 יהלשב דוע

 לש םילודגה קסע"יתבו תשורחה"יתב לכ תא ,םיינמרגה תונוט

 (דז 6 נח 8ח 0 6ז) "ידוהיה שוכרה לע"  םינמאנ, תונמלו םידוהיה

 דיתבמ םיידוהיה עוצקמהדישנאו םילעבה תא וקליס "םינמאנ,ה

 -עלב םילעפמה תא םייקל ןיאש וחכונשמ םלוא ,םיקסעהו תשורחה

 ינפל ,ידוהיה שוכרה תא םירחהל וזרדזה םינמרגה .םוריזחה ,םהיד

 .וטיגל םידוהיה תא ריבעהל ודמע םהש

 הלהנהה, תושרל םיידוהיה םיתבה תא וריבעה ןמז ותואב
 ."םידוהיה לש ידיינ אלד יסכנ לש תיצאנה תישארה

 -ימדאהח להנמה ,לפאנייוו סכילפ היה "םידוהיל דרשמה,, להנמ

 םש ודבע .זדולמ ךיליורפ ישארה תןנובשחה"להנמו יביטרטסינ
 םיתבה לע םיחקפמ) םירוטרטסינימדא 30-כו םידוהי םידיקפ 10דכ
 .אס ןיצק היה םינמרגה דצמ ישארה חקפמה .(הרידדרכש יבוגו
 .טדרהנייר םשב

 ,ומרחוה םהיתבש םיתבה"ילעבמ םג הריד רכש ובג הדוקפ יפל
 "יהר םמירחהב םידוהיהמ ולזגנ םיבוהז םינוילימ לש ךרעב םיסכנ

 .ךרעדיצפח ינימ לכו ץוח-עבטמו בהז ,תיבזילכו םיט

 וטיגה תמקהל םדוק בצמה

 רתויב הלקה 1940 תנש התיה הירחאלש םינשל האוושהב
 .םודאר ידוהיל

 .ומויקל חיוורהל תונוש םיכרדב חילצה םהמ םייוסמ קלח

 תשיכר ידיזלע ןה ,םילעפמב "םירסימוקה,ו "םינמאנה, םע ורדתסה

 תחרבה ידיזלע ןה ,רקויב םינרציל םתריכמו החרבהב םלג-ירמח

 םיחרזאה םינמרגה תועצמאב ,ץוחהמ וטיגל םיליטסקטו ןוזמ יכרצמ

 -בוע וחיוורה הלאה םיחירבמה דיל .הרובחתה"יעצמא ויה םדיבש

 תורוחסה ןיב .םירחאו םילבס ,תורוחסה ילבקמ ,םיקפס ,םיכוותמ ,םיד

 -בהב) תורוע הקפיס םודארו ,םיילענל תורוע ויה רתויב תושקובמה
 ףוסיא -- םהה םימיה לש תידוהי הסנרפ דוע .ןילופ לכל (החר

 תא ואיצמהו ,ךכב וקסע םידוהי 100-כ ךרעב .םינשי םיצפחו תלוספ

 ."גנוטרעוורעפ ןזייאטלא ןוא ןפמול, תינמרגה המריפל רמוחה
 .הייפכה תדובעמ וררחושו םיקורי םיטרס ואשנ וז הדובעב םיקסועה

 -אר ידוהי .היסור לע הפקתהל םינמרגה םיננוכתמ 1941 תנשב
 תליחתב .םירקנובו תודמע תריפחל יסור"ינמרגה לובגל וחקלנ םוד

 150 יבשות ןכו ,םירצונו םידוהי .קיטישפ יבשות לכ ושרוג 1
 לע םתפקתה ינפל .םהב ןסכוא ינמרג אבצו -- הביבסב םירפכ

 ךכ לע תדחוימ הדוקפו תואטיגב םידוהיה זוכיר תא וננכית היסור

 .קנרפ רוטנרבוג-לרנגה תאמ הפוחד האצי

 תידוהי הרטשמו וטיגה תמקה

 תוזוחמ 4-ב תואטיג תמקה לע וצה אצי 1941 ראורבפב 20זב
 לש רוטנרבוגה .שאל לראק ר"ד ןימזה 1941 סראמב 29"ב .ןילופב

 .םודאר רוזיאב םירעה ידקפמו תוזוחמה ילהנמ לכ תא ,םודאר

 האבשו ,היסורל הינמרג ןיב המחלמ ץורפת בורקבש ,םהל עידוהו
 57ל דע --  שדוהלל תואטיג תוריהמב םיקהל ןילרבמ הדוקפ
 .תואטיגב םידוהיה לכ תא אולכל שי לירפאל

 *טיג ומוקי יכ .תועדוה םודאר תובוחרב ומסרופ 1941 סראמב
 רברפב -- ינשהו ,וביבסמש תואטמיסהו לעָאוו בוחרב דחא :תוא

 .הצינילג
 םדוק םימי העבש .1941 לירפאב 7"ב םקוה םודארב וטיגה
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 וניכש יפכ וא ,"רדסה"תורש, ופאטסיגה תדוקפ יפל םקוה ךכל

 ."תידוהיה הרטשמה, -- ותוא
 ומוקמ אלממ .עודיה רגייג םיכאוי -- הנמתנ הרטשמה דקפמ

 .םילמס"יברו םידקפמ לש .הרושו ,שילקמ ןיד-ךרוע ,רנטיס ןואיל --

 הרטשמה דקפמ .רנייוו -- ושילש ,רלדנהצייוו אפיל -- הנמתנ חקפמל

 .רגייג לש ויחא -- ונגסו ןיטשנרוב קירנה היה הצינילג וטיגב

 םיכירצ הרטשמל יכ ורבס םודאר ידוהי לש םימייוסמ םיגוחב
 רמולכ ,ינלופה אבצב םיניצקדינגס ותעשב ושמישש וללה סייגתהל

 .ינלופה אבצב םיניצקל רפס יתב ורמגש םיליכשמ םידוהי םיריעצ

 וששח .הזה דיקפתה יולממ םהידי וכשמ הלא לש םבור ,םרב
 .םינמרגה םע הלועפ"ףותישל רישכמ היהת תידוהיה הרטשמהש

 -מה יפל הרטשמל םישנא הרידחמ ופאטסיגהש ,ררבתנ ןכ

 .היתוצל

 תוחפ אל ליגב םיריעצ םידמעומ תומשרהל וארק תועדומב

 תורשב וארש םידוהי ויהו .ינלופה אבצב ותרישש ,הנש 21"מ
 םירסחה םיאנתה תאו ,החונ הדמעו בוט הדובע"םוקמ ,הרטשמה
 הסינכד-ימד לש "ריחמה, | עיגה בוהז 5000 דע) םיבוהזב ...ואלמ
 | .(הרטשמל

 -- תחאה ,"תוירוזא תוקלחמ, יתשל הקלוח תידוהיה הרטשמה

 וטסַאימ"הרטס רככ -- הבשומ םוקמו םירטוש 100 הבו לודגה וטיגב
 בוחרב הדרשמו םירטוש 40 התנמש ,הצינילגב -- הינשהו ,10 'סמ
 4 הינטולב

 תואיציב רמשמה לע הדימע :ויה הלחתהב הרטשמה ידיקפת

 וטיגה ידוהימ האיציה תעינמו וטיגל םירזמ הסינכה תעינמ ;וטיגה
 תארוה יפל -- שורדה רפסמב םילעופ תקפסא ;םיאתמ רושיא ילב

 -ינכבו וטיגה יאצומב הליל ירויס ,וטיגב הרימש ;"הדובעה"דרשמ,

 בצמ לע רומשל היה םדיקפתש "םיירוזא םירטוש, םג ויה .ויתוס
 .וטיגב ודקפוה הילעש הנוכשב תואירבה

 םימוד ,םילוכת םיעבוכ ושבח םה .םידמ ושבל אל םירטושה
 לש תויותו םימודא םיספ תפסותב ,םיינלופה םירטושה יעבוכל
 דע -- םהידיקפת תא ולמיסש םיבכוכ ויה "םידקפמ,,ל .דודדןגמ
 םהילעו םיבוהצ םיטרס -- תינמיה עורזה לע .רפסמב העברא
 .תינמרגבו תינלופב ,"רדסל ידוהיה תורשה, |: תבותכה

 חטשב רדס"יליגרת העציבו תוגולפל תקלוחמ התיה הרטשמה
 .תינלופה הרטשמה ןונקת לע תתשוה ןונקתה .ידוהיה םילוחה"תיב
 ומויב םוי ידמ .החוודש תוריכזמ התיה "םירוזאה, תדקפמ דיל
 לע ,בצמח לע תינלופה הרטשמלו תינמרגה "ןוחטבה תרטשמ,ל
 .ב"'ויכו .הבינג .החרבה ירקמ ,ףלוחה םויב םירסאנה רפסמ

 "םידוהיה תצעומ, תדוקפ יפל ,ווצענ ובש אלכ"תיב היה
 םידיקפ ובילעה ,םיסמ ומלש אלש .הדובעל ובציתה אלש םישנא
 -טוש לש תוארוה םויק-יא דעב .הרטשמב ועגפ וא ,טארנדויה לש
 םג םיתעל ,יפסכ סנקב וסנקנ ,רצועה תועשב בוחרב הכילה ,םיר
 תולגעה לש תקייודמ המישר התיה הרטשמה ידיב .רסאמ שנועב
 .םינמרגה ליבשב דובעל וביוחש הלא לש דוחיב ,וטיגב םיסוסהו

 ןואיל ןידה-ךרוע ןהיכ הרטשמה תוריכזמ לש ישאר להנמ דיקפתב
 ."תוריקח,ל םידוהי הרטשמה האיבה ופאטסיגה תשירד יפל .רנטיס
 ודבעש ,םידחוימ םירטוש 10 תב הגולפ האלימ הזה דיקפתה תא
 .(ןוחטבה תרטשמ) .ד.סב הליחת

 החרבה ידיזלע ,רקיעב ,האב וטיגל ןוזמה יכרצימ תקפסא
 רפסמ םימיל ...הקיפסה שדוחל תינמרגה הבצקהה ;וטיגל ץוחמ
 ידקפמו טארנדויה לש תיאשחה םתמכסהב הלהנתה החרבהה .דבלב
 תולומכ וסנכוה .םידוהי םירטוש ורמש םש וטיגה יחתפב .הרטשמה
 -טושל וליאו ,הלצה םושמ ךכב היה וטיגב היסולכואל .תולודג ןוזמ
 ."ץרחידאל, ימדמ הסנכח רוקמ = : םידוהיח םיר

 ,רנייוו ,רגייג תידוהיה הרטשמה ישאר ורסאנ 1942 לירפאב

 דע אלכב ורצענ םה .ד.סה ידיקפ דחשל ןויסנ תמשאב רלדנהצייוו
 .תוומה תונחמל וחלשנ םתא דחיו ,םודארמ םידוהיה לש לודגה שוריגה

 ןואיל ד"וע הרטשמה לש ישארה דקפמל הנמתנ םשוריג רחאל
 -- ורסאמ רחאלו ןייטשרמאה קירנח רטסיגמ ומוקמדאלממלו ,רנטיס

 .יקסבוקימ קטולו דירפ אבוק
 התונעיה לע ,תידוהיה הרטשמל חולסל ולכי אל וטיגה ידוהי

 ותרש הרטשמב ."םיחולשמה, עוצבב התרזע לעו םינמרגה ייותפל
 תורתומו זובזב"ייח ויחש ,םינתפאש ,םידגוב ,םיתחשומ םישנא םג

 .םינועמה םהיחא ןובשח לע

 ותלועפב תורידה דרשמ

 ,וטיגה תינכת תא טארנדויה דיל תורידה דרשמ לביק רשאכ
 ץוחמ ורגש םידוהיה לכ וטיגל ריבעהל המישמה וילע הלטוה
 לבקל הצר דחא לכו ,דרשמה לע ואבצ םידוהי יפלא .ויתולובגל

 תקיחד .דחוש ונתנ ,היצקטורפב ושמתשה .רתוי החונו הבוט הריד

 אלש הלא וחפוקש םיחופקהו ,אושנ יתלבל תופופצ תורידל םידוהיה

 וטשפ דרשמה דיל תוקעצה .הבר תורירמ וררוע -- דחוש םדיב היה
 סאלב ףסוי ,ןמלטש ףסוי דרשמה תא ולהינ הליחת .וטיגה ללחב

 רזעילא הנמתנ ולהנמכו ןונגנמה בחרוה ךכ רחא .דניקסיז ןבוארו
 .בילטוג

 (דרשמה ךווית ילב) םמצעב םהיתורידב ופלחתה םידוהי רפסמ

 םירקמב .וטיגה םוחתב וללכנש תובוחרב וררוגתהש םינלופה םע
 םיכורכה םיניינעה לכ תא תורידה דרשמב םינלופה ורדס הלא

 לע ףיסוהל םידוהיה ולחה ,הרבעהה דעומ ברקתה םע .הרבעהב

 .ןהמ תאצל םינלופה תא זרזל ידכ ,םירכינ ףסכ ימוכס םהיתוריד

 דמה תורידל סנכהל םידוהיל ונתנ אל םינלופש םירקמ וערא םלוא

 .תודעוי

 ילינילג,ב תונשי תותקבב תובר םינש ורגש תוירצונ תוחפשמ
 ,יונ תניגו הלודג רצח ,םירדח השולש לש הרידב וכז "לעֶאוו,ב וא

 ומיכסי ןעמל ףסכ ןהל ופיסוה דועו .םודאר לש םיאנה היתובוחרב
 .הלא ןיפולחל

 תומוסח םיכרדה

 החדנ ,1941 לירפאב 1  ,וטיגל הסינכל ןושארה דעומה
 םילטלטמה תרבעה ושריהו .םתחטבה םינמרגח ומייק םעפה .וב 7יל

 .וטיגבש תורידל וטיגל רבעמש תורידהמ

 .םמצע םיתבה וןשמיש תולובגכו ,ורדוג אל תואטיגה יתש
 -רגבו תינלופב תובתכ ויה ("ןטַאיליוו,) תואיציב םירבעמה לכ דיל

 ."הרוסא הסינכה -- תולחמב תוקבדיה תנכס, :תינמ

 ךיל .םינלופו םידוהי םירטוש ורמש תישארה האיציה דיל
 וטיגב ישארה רעשה .דבלב םיידוהי םירטוש -- תורחאה תואיציה

 לַעַאוו תניפב :תואיציה ויה ולאו .הקסלבולדלעָאוו ןרקב היה לודגה

 אינדוכשפ ,שטיבוטורנו ץרפ ,שטיבוטורנו הקסנידרנרב ,הקסלבולו
 -טיפש ,יקצרימו וטסאימ-הרטס .אנ'צלמו אנדוגז ,אקסבוקרק-וראטסו
 -טישז תגיפ ,אקסבוקרק"הרטסו קניר ,קנירו אקסדורג ,אנ'צלמו אנל
 'ץשונלוו .הבורצפס בוחרו 'ץשונלוו ,יקצרימו אינטישז ,קנירו אינ
 קלחה תא ,אופיא ,ללכ ,ביבס תואטמיסבו לעָאווב וטיגה .קנירו
 .םודאר וטיגב תידוהיה היסולכואה לש רתויב ףופצה

 ללכ ,הנשוק הצקל דע אלאיב בוחרמ ערתשה הצינילגב וטיגה
 .ןביבס תואטמיסה םע איבא'זו אנ'צירבפ בוחר תא

 םייחה זכרמ חיה ובש ,"לודגה וטיג,ב רודל ופאש םידוהיה בור
 .ןטקח וטיגבש וז לע חברחב התלע תופיפצהש יפ"לע"ףא ,םיידוחיה
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 -סבוקרק-ורטס בוחרב וטיגה םוחתב ראשנ םיידוהיה תודסומהמ
 םילוחה תיבו םינקזה-בשומ ,םימותיה-תיב .ידוהיה םילוחה"תיב ,הק

 חטשה .וטיגל ץוחמש םהינינבב וראשנ תוקבדימ תולחמל ידוהיה
 םצמוצמ רפסמ קר הליחת ףיקהל היה ךירצ וטיגל םינמרגה וצקהש

 ועבקנ ,דחוש יוולב .טארנדויה תולדתשהב קרו ,תובוחר לש

 -אמשה קלחה עקפוה לודגה וטיגה םוחתמ .ליעל וניוצש יפכ וימוחת
 לפמה לש תינלופה הסבכמה התיה ובש ,וטסאימ-הרטס רככ לש יל

 תיב היה ובש ינמיה דצהמ קלח עקפוה ןכ .ינלופה הסחמה"תיבו

 -סאימ"הרטס רככה עצמאב ,וטיגה ךותב .דניק לש תונוכמל תשורחה

 -תיבו ירצונה םינקזה בשומ :םיינלופ תודסומ ינש וראשנ ,וט
 .חור"ילוחל םילוחה

 בקע .ףלא 357ל הלע םודאר וטיגל וקחדנש םידוהיה רפסמ

 ,ןנזופ ,'זדול ,אקארקמ ,םיבר םידוהי םישרוגמ ועיגה המחלמה

 תורייעהמ םגו ,םודארב םיבורק םהל ויהש הניוו ידוהי ןכו ,ןרָאמופ
 .הביבסבש

 אל םיבשותה .ביצי וטיגב בצמה היה אל םינושארה םימיב

 ךרד .אובלו תאצל היה רשפא .האיציה תולבגה םויק לע ודיפקה

 תומייוסמ תואיצי דיל .והנשמל דחא וטיגמ ורבע םיידדצה תובוחרה

 .ללכב תורמשמ ודמע אל

 םישנע ךא ,םיוסמ ףסכ םוכסב סנקנ וטיגל ץוחמ אצמנש ידוהי
 .ןיידע ולטוה אל םידבכ

 .םימולשתו תוסנק לש הרוש םידוהיה לע וליטה וטיגה ילשומ

 ירבחל .תורתומ ייח ויחו םהמ ונהנ םיטארנדויה ישנאמ קלחו
 םע ןבל טרס עורזה לע ואשנ םה .תודחוימ תויוכז ויה טארנדויה

 דוהיה היסולכואה לש הנוילעה םידוהיה, תצעומ,, : תינמרגב תבותכ

 דחו .ס.סה דקפמ תמתוח .לוחכ דודדןגמ היה טרסה עצמאב .'תיד
 .וילע עובט היה הרטשמ

 התביבסו םודארב םידוהיה רפסמ

 1945-ב 1942"ב | 194ו7ב | 1940ב | 1959'ב

 5.000 | 35.000 | 32.066 | 30000 0 םודאר 1
 - 1000 2006 200 14 ג'זבולאיב 2
 - 20 220 200 200 לילריפ .3
 -- 10 10 24 200 הקטברג 4
 - 00 10 0 500 -  בושטאבולג 5
 -- 0 2000 10 10 בושווינג 6
 - 2200 10 1.10 1410 קסנילדַאי 7
 -- 200 255 200 255 הינלדַאי 8
 -- 10 2270 25 200 ץיבונָאי 9
 -- 10 5 1208 4% ץינ'זוק .0
 -- 10 16 0 0 וושינגאמ .1
 -- 10 10 10 1.500 | לופמאיראמ .2
 -- 20 20 27 16 וושינמ .3
 - 2000 -- -- 200 יסאלבא .4
 - 2 -- 27 1606 יקנויפ .5
 -- 156 - - ]77 אנשטילופ .6
 - - 200 20 2000 קיטישפ 7
 - 160 100 15 10 לֶָאווי'ציר .8
 - 0 -- - 10 בונראס .9
 -- 28 - - 120 | בורעשטעש 20
 -- | 0 1.1 12 3 בָאשיראקס .1
 0/0 2 - - 11 ץֶאימארטס .2
 5.000 | 12000 0 3 7.200 | ץאיוואלדיש .3
 - 2000 0/0 - 1-00 ןיבעשט .4
 - 25 - - 500 | ארוגאלעיוו .
 - 100 - - 19 . ץיווזריוו .6

 םידוהיה תצעומ,,ו וטיגה תלהנה

 זוחמ לש םידוהיה תצעומ, לע וליטה םיינמרגה תונוטלשה
 "רטסינימדאה תא להגל ,םידוהיה ינינע רידסהל דיקפתה תא "םודאר

 הצעומה .םינמרגה תוארוהו תודוקפ לעופל איצוהל ,וטיגה לש היצ

 םודאר זוחמ לש הרטשמהו .ס.סה דקפמ לש רישיה וחוקפ תחת הדמע
 זוחמה להנמ לש וחוקפ תחת ןכו ,(םידוהיה תקלחמ תועצמאב)

 .(תיטילופה הקלחמה תועצמאב) ןוחטבה תרטשמו ופאטסיגה דקפמו
 .8 הקזדורג בוחרב ונכוש וטיגב טארנדויה ידרשמ

 לא .ףעוסמ יביטארטסינימדא ןונגנמ וטיגב םיקה טארנדויה

 ,הקפסאל םידרשמ ,תידוהי הרטשמ : ופסונ םדוקמ ומייקתנש םידרשמה

 -חמו םידרשמ לש הרושו םיחרזאה םושיר ,הדובע ,תואירב ,תוריד
 .".א.ק.שז, .לפיט ילאיצוסה דעסה ינינעב .תורחא תוקל

 רשא ,יוטיחה"-רדחו ץחרמה"תיב תא ותושרל לביק טארנדויה

 לכ .(םילוחה-תיב לומ) הקסבוקרק"ורטס בוחרב ןייטשרג תיבב

 תא אטחלו ץחרתהל -- םינמרגה תארוה יפל -- וצלאנ וטיגה ידוהי
 .עובשב םימייוסמ םימיב םהידגב

 ללכש "טנמנרבוג לרנג,ה ןילופב םקוה 1939 רבוטקואב 12-ב

 טלש זוחמ לכב .ןילבולו םודאר .השראוו ,אקארק : תוזוחמ העברא

 תופנה וחפוס םודאר זוחמל .שאל לראק ר"ד -- םודארב ,רוטנרבוג
 .תורחא םירעו בוקורטויפ ,ץלַאקל רבעב וכייתשהש

 השולש הנמו ,םיעבורמ םירטמוליק 25,000 לש חטש ףיקה אוה
 .םידוהי ףלא 360 םהמ ,תושפנ ףלא 46"ו ןוילימ

 דומ.) יזוחמ טארנדויכ דיקפת םג אלימ םודאר וטיגב טארנדויה

 זוחמבש תורייעה לכ םע רשקב דמעו ("הנוילעה םידוהיה תצע
 .םינוש םינינעב

 וטיגב טארנדויה תוקלחמ

 הקפסאה תקלחמ

 השמ ודמע ,ןומ קפסל היה הדיקפתש וזה הקלחמה שארב
 להנמ) רגייא והיעשי ,(תוינקה תקלחמ) ,ןמלָאטש ףסוי ,ואלסל

 גרבדלוג ללה ,(ןוזמה יסיטרכ תקולח םושיר) ,סאלב ףסוי ,(דרשמה

 יקסבלסיזדיווו ."ו סוארטשנשרה ןימינב םדיל םירזועו (יאנספא)

 לש הקפסאה ינסחמ .תודחוימ תוירוזיא תויונחב וקלוח תונמה
 ובצקוהש תומרונה יפל ,ולבקתנ ונממ ישארה רוקמכ ושמיש היריעה
 .הדלמרמו םינמש ,חלמ ,רכוס ,םיסירג .חמק ,םידוהיל

 .םידוהיל םידחוימ ןוזמ יסיטרכ ואצוה וטיגה תמקה םע
 היה ,"דצהמ, ןוזמ גישחל תויורשפאה אלולו ,תומועז ויה תונמה

 לש םירקמ המכ ויה .הברהב לודג ,בערב םיעווגה םידוהיה רפסמ

 תויונחה ידיד-לע ורכמנש ,ןוזמ תוליבחב ץראל ץוחמ הרזע תלבק
 ."םינקזה תצעומ, הלביק םתרומת תאו םיהובג םיריחמב

 ןמזמ ולגתנש ,הקולחב םירדסה"יאו המועז תומכב תונמה תקולח
 .תובר תומוערתו תונעטל ומרג ,ןמזל

 יחרזאה םושירה תקלחמ

 ,םיינמרגה .תונוטלשה וצ יפל ,1941 ינויב הדסונ הקלחמה
 ןייבשיפ בקעי :ודמע הקלחמה שארב .וטיגב טארנדויה דיל הקלחמכ
 ןאכ .דרשמה להנמ ןמז רובעכ היהש ,יקסבוקשטעמאז קירנה ורזועו

 .הלכשה ,עוצקמ ,ליג ,ןימה יפל תואטיגה יבשות לש היסיטרכ ולהינ
 םג עציב דרשמה .םיזעו תורפ ,םיסוס תולגע לש םושיר היה ןכ
 .םיאצויהו םיסנכנה לש םושיר תולועפ

 .הבר תלעות ופאטסיגה ישנא וקיפה הז דרשמב תודובעהמ
 .תויסיטרכב םמצעב וטטיחו םידיקפה תא וקליס תובווק םיתעל

 םידוהיה תמישר םהל איצמהל ושרד הצינילגמ "שוריג,ה ינפל



 -תונש םידוהיה לש המישר ושרד "לודגה שוריגה,, ינפל םג .םוקמב

 .הולבק אל ךא ,ור

 תועדוהל םיפייוזמ םיכיראת ,העבקב ,םידוהיל הרזע הקלחמה

 תעד לע ואבש הלאל וא ,תיטיבוסה היסורמ םבוש לע םידוהיה
 -בלש תובר תויסיטרכ ולסיחש םירקמ ויה .םירחא תומוקממ םמצע

 .הדמשהה תונחמל שוריג לש הנכס היופצ התיה ןהילע

 ראודה תקלחמ

 וזכורשמ .יללכה ראודב םידוהיה ושמתשה וטיגה תמקה דע

 ןאמווארב קאזיא לש ותלהנהב ,דחוימ ראוד-דרשמ םקוה וטיגב

 -- ראודה תולועפ לכ תא עציבו "טָאטשדטלא,, רכיכב אצמנ דרשמה

 תלבקו חולשמ ,םילוב תריכמ ,ףסכ"תואחמה תרבעה ,ןופלטה תוריש

 ייה םיתורחשה| יריחמ.םיקרבמו תוירחאב םיבתכמ ,ראוד"תוליבח

 להנמה .ידוהיה ראודל תודחוימה תואצוהה וסוכ םיפדועבו םיהובג
 לש ישארה דרשמל תוליבחהו םיבתכמה תא םוי לכ ריבעמ היה

 ,טיגבש דרשמל תוליבחהו םיבתכמה תא םשמ איבמו ,ראוחה
 .םיידוהי םירווד ידיב םינעומל ואצמוהש

 וטיגב תואירבה בצמ

 תוחאו רענבאשז-שטיוואכאלאוו תרבג ,לפאנייוו רך"ד ידיילע רסמנ)

 (ןאוויר ה'זור

 .םודאר תא םטידוהיה םיאפורה לכ טעמכ ובזע 1939 רבמטפסב
 רצק ןמז .ריואה תוצצפהמ םיעוצפ אלמ היה ידוהיה םילוחה"תיב

 ."םודד"םוד, ירודכב ועגפנש בוחרב תויריה תונברק םג ועיגה ךכ רחא
 ר"ד ןכו ,דלפיינ ר"ד חתנמהו ןיטשלקניפ ר"ד ודבע ח"היבב

 ורזח ,רצק ןמז רחאל .קסמודארמ םודארל עיגהש לפַאנייוו

 ר"ד :היסורל טלמהל םדיב הלע אלש םיאבה םיאפורה םודארל

 ר"דו ןמטספ .ל ר"ד ךכירחאו דירפ .א רד ,'ץיבורדנש .נ ר"ד ,גנוצ
 -תיבב ודבעו םהיתוריד תא הרזחב לבקל וחילצה םה .יקסנוטיוו

 .ידוהיה םילוחה

 דיגה יתשב םידוהיה לש האורבתהו ירטינסה בצמה לע חוקיפה
 ר"ד דמט השארבש ,"תואירבל הקלחמה, ידיב היה -- תואט
 התושרלו םיידוהיה םילוחה-יתב ינש םיפופכ ויה הל .'ץיבורדנש

 וטיגב -- ינשה ,לודגה וטיגב -- דחאה -- םיסנלובמא ינש ודמע
 תוקירז ; תונוש האורבת תודובע העציב הקלחמה .הצינילגב ןטקה
 ,(םיניכ"תיילפ) םיישיא םייוטיח ,(ינמרגה קוחל םאתהב) ןוסיח
 ,.תוקבדימ תולחמל דודיב-ירדח המייק ,ץחרמה"תיב תא הלחינ

 ,םיכומנ םיריחמב םיקקזנל תופורת קליח התושרבש תחקרמה"תיבו

 | .םניח וא

 םירחאו "ץיבוקרב םיינשה תאפור ,לפַאנייוו ר"ד ודבע הליחתב
 ,םרב .םירחאו ינוריעה תואירבה זכרמ : ןוגכ םיינלופ תודסומב םג
 דוטלשה תדוקפ יפל יכ ,בר ןמז הכשמנ אל הלא תודסומב םתדובע
 ."םיירא, םילוחב לפטל םהילע רסאנ ,םיינמרגה תונ

 תוכמה תא תובורק םיתעל תוארל םיאפורה לש םלרוגב לפנ

 ,תופיפצה ,תוינעה תמחמ .םידוהיב תוללעתהה ירפ -- תולבחהו
 ברקב תוטשפתמ ולחה ,םיתבל הקסה"ירמחב רוסחמהו לדה ןוזמה

 דופרה הרזעה תבחרהב חרכהה .הנהו .תוימדיפאה תולחמה םידוהיה
 "הרזע, .תרידב סנלובמא םע "תואירב"זכרמ, תמקהל איבה תיא
 .תילמינימ הרומתב וא ,םניח תיאופר הרזע הנתינ םש

 דיל הדיבע"תונחמל םיבר םידוהי םיריעצ וחלשנ ,1940 תנשב
 החלשנ ,תיאופר הרזעל תואירק םשמ ועיגה רשאכ .יסורה לובגה
 ףתתשה תוצובקה תחאב .תופורתו ןוזמ האיבחש .םישנא תצובק םשל
 .םויא היה םש בצמה .לפאנייוו ר"ד -- הינשב ,יקסנוטיוו ריח

 ,םיעצמ אלל ץראה לע ונשי ,םיכלכולמ ,םיניכ ילוכא ויה םישנאה
 איצוהל וחילצה םיחילשה .םהמ םיבר הפקת הירטנוידה .םחלל ובער
 .םודארל םריבעהלו .םישושתו םילוח רפסמ

 רדנש ר"ד הליחת היה טארנדויה דיל תואירבה תקלחמ להנמ

 .הירטנזידו ןטבה"סופיט דגנ תוקירזב ןוסיח-תלועפ עציבש ,ץיבור
 םינמרגהש םושמ ,םידוהיל וקרזוה אל תורהבה"סופימ דגנ תוקירז
 -תיב, תואירבל הקלחמה העבק ןכל .שורדה רמוחה תא "ונתנ אל
 .יוטיח רדחו "תורהבה סופיט,  ילוחל "דודיב

 לדוהי םילוח-תיב םיקהל חרכה הלגתנו םימיה ןכרא אל םלוא

 אל "דודיבה"תיב,ש םידממב הטשפ הפגמה יכ ,תוימדיפאה תולחמל

 ,(םינמרגה תארוה יפל) ,הצקוה 1940 לירפאב .םהב דומעל היה לוכי

 -דיפא תולחמל םילוח-תיב יכרצל ידוהיה םימותיה"תיב ןינבמ קלח

 דרשמל .םילוחה זופשיאל ,תוקידבל :םירדח 4 ללכ "תיב,ה .תוימ

 .תוטימ ילב םיכלכולמ ,םיסורה ויה םירדחה .תויחאה תרמשמלו

 םייתניב .הפצרה לע וא שקייקש לע ובכשוה םינושארה םילוחה

 םילוחה"תיבמ םידוהיה םילוחה לכ (םינמרגה תדוקפ יפל) ונופ

 וזפשוא םישנו םירבג .ידוהיה "םילוחה"תיב,ל ורבעוהו ינוריעה
 .םוקמ רסוחמ ;הלחמה יפל ,דחא רדחב

 ידוהיה םילוחה-תיב תלהנה תחת הזה םילוחה"תיב דמע הליחת

 ךשמב .םינמרגה יבשמ רזחש ,רגרבניילק ר"ד היה ולהנמש ,יללכה

 היצרטסינימדאב יאמצע השענו ימהיפאה םילוחה"תיב לדג ןמזה

 .תיבה תא וצפיש ףא םה .הדובעב רדס וסינכה וידבוע .ולש

 הלעפ ,(זדולמ תשרוגמ) ןמטרה הירמ ,םילוחה"תיב תלהנמ
 תויגולוירטקב"תוינילק תוקידבל הדבעמ ףא .ויכרצ קופסל תובר
 תשרוגמ) לאטשרה הנא תרבגה הדמע השארבש .,הדבעמה .המקוה
 :הכלהכ הלעפ ,תיחמומ תיגולויחטקב (זדולמ

 -על ורסמתה ,(ןורושי .מו לאטשרה .א) הדבעמה לש םידבועה
 -וספורפ .תורהבה"סופיט רקחמב םיגשיהל ועיגהו תובהלתהב םתדוב

 -תיבב תובורק םיתעל ורקבו ,רקחמה יגשיהב ונינעתה םינמרג םיר
 ונינעתה םינמרגה לש האופרה-דרשמ תלהנה ירבח םג .םילוחה
 "תורהבה"סופיט, דגנ תוקירז םידבועל ואיצמה | ,םילוחה"תיבב
 םיאפור לש סוניכב .םייעדמ םינוידל ישארה אפורה תא ונימזהו
 השענש יאופר רקחמ ינמרגה האופרה-דרשמ להנמ ארק םיינמרג

 רבחמה םסש תא ,ןבומכ ,ןייצל ילבמ ,םודארב ידוהיה םילוחה"תיבב

 0 .ידוהיה
 רקחמש .,הינשח םלועה תמחלמב ידיחיה הרקמה הו היה

 | .תינמרגח תיעוצקמה תונותעב םסרופ ידוהי
 םיאפורה רפסמ םגו רתויו רתוי םילוח אלמתה םילוחה"תיב

 >ללכ אפורכ דבעש ,ריעצה ןייטשלקניפ ר"ד ורזח .לדג םודארב
 -לקניפ ףסוי ר"ד ;:םישישק םיאפור ינש ןכו שטיווַאכַאלַאוו האפורה
 -נרה יבוטמ (80 ןבכ) גרבנייטש ר"דו ,אקארקמ שרוג (82 ןב) ןייטש

 .זדולב םיגולנגט

 ה'זור :המחלמה ינפלמ תוכמסומה תויחאה תא ןייצל יואר
 -פרמב -- זיוהיינ הירמ ,םילוחה"תיבב ודבעש ,ןירוג הינוסו ןאוויר
 םילוחה-תיבב תישאר תוחא התיה (אקארקמ) ןקלווו אבאס ;הא

 יתכלממה רפסה"תיב תורגוב תויחאכ ודבע ןכ .תוקבדמ תולחמל

 .טַאטשטוג היסוינו ןמרפלש הקריא ,ןמרקוצ אנא : תודליימל
 הרוד םג םש דובעל ולחה תוקבדמה תולחמה תפגמ תורבגתה םע

 ידוהיה םילוחה תיבמ) תולועמ עוצקמ תולעב ,ונגב הנידו קנומ

 דאב ןתכאלמ ושע .תוכמסומ-יתלב תויחא םג .(השראוובש הטסי'צב
 | .ןמטור הקנהו . דלפנייש רתסא :ונייטצהו הנומ

 ;םינמרגה תדוקפ יפל  המקוה 1941 תנשב וטיגה תמקה םע
 דופרה תורדתסהה לש הקלחמכ ,תדחוימ תידוהי תיאופר תורדתסה
 ויה תונוטלשה םע ויסחיש ץיבורדנש ר"ד דמָע חשארב .תיללכה תיא
 .וטיגב טיקקזנל תיאופר הרזע ןוגראל לעפ אוה .םיבוט
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 להנמ עבק טרנדויהו דחא םוקמב וזכור האופרה תונחת לכ
 ךשוממ ןמז ןהיכ הזה דיקפתב .תואירבה תקלחמ לש יביטרטסינימדא
 ןמז רובעכ .וטיגב ראודה דרשמ תא ןמז ותואב להינש ןאמווארב
 להנמה ,ןייבשיפ בקעי לע תואירבה תקלחמ להנמ לש דיקפתה לטוה
 ואצמנ האורבתה תודסומ לכ .יחרזאה םושירה תקלחמ לש רבעשל
 ,(תוימדיפא) תוקבדימ תולחמל םילוחה-תיב דבלמ ,וטיגה ימוחתב
 .וטיגל ץוחמ אצמנש ,םימותיה"תיב ןינבב ראשנש

 האפרמה :אבה רדסה יפל ויה וטיגב םייאופרה תודסומ
 -אטס בוחרב יוטיחה-רדחו ץחרמה"תיב ,םיינישה-"תאפרמ ,תיזכרמה
 ימולצו תיזכרמה הדבעמה ,ידוהיה םילוחה"תיב לומ אקסבוקארקור

 דןוכמ תא ריבעהל ול ושרה םינמרגה .ןמרוק ר"ד תכשלב ןגטנרה

 ןוכמל .יטרפ חרואב םילוחב לפיט וב ,תמדוקה ותרידמ ןגטנרה

 םיעוגנ דוחיב .תואירבה תקלחמ ידי לע םיפוקישל םישנא וחלשנ
 תסנכה תיבב -- "דודיבח"ירדח, ;ב"ויכו תואיר ,רוע תולחמב
 "םישנ תרזע,בו םיידדצה םירדחב ,ישארה םלואב ."סאגדלוש ב

 םידושח םייוסמ ןמזל ודדוב םש .םישרק תויושע תוטימ ודמעוה
 תוחפשמ םש וררוגתה בר ןמז .םילוח םע עגמב ואבש ,וא ,תולחמב
 -ינימ תויחונב רוסחמה .סופיטה תלחממ ומילחהש זדולמ םישרוגמ

 חירב לע הריגסהו רמשמה ףא לע ,תוחירבל ומרג בערהו תוילמ

 םה .םידלשכ וארנו בער"יזמ ויה םישנאה .תולילב דוחיב .לוענמו

 לש ןולחה דעב םילבח ולשלישש ידי לע םחל תבדנל םדי וטשפ

 .לבחל תוסורפ ורשק חרוא"ירבועו ,הנושארה המוקה

 םינופה לכ תא ליכהמ רצ השענ תוקבדמ תוקלחמל םילוחה תיב

 וכפה ,תסנכה-תיב תוברל ,םימותיהדתיב לש המוקה ירדח לכ .וילא

 קר ,הטימב 4 םידליו תחא הטימב 3--2 ובכש םילוחה .םילוח"ירדח

 רזורפה לכש םינמז ויה .הלוחל הטימ התצקוה רתויב םישק םירקמב

 1942 תנשב .םילוחה ולטוה םהילעש שקדיקשו תוטימ אלמתנ רוד

 ןמטור הקנה תויחאה .םמצע םילוחה"תיב ידבוע לכ טעמכ ולח
 .וו םילוחה-תיב לש רוטקפניזדה ,יקסנימ ר"ד ,םרווורל; הקנורבו

 סופיטה תלחמב ותמ ,יוטיחה רדחב לעופ ,ןייטשדלפּו ןיוואקאב

 .הב וקבדתנש

 ויתסל דע .סופיטב םיאפורה לכ טעמכ ולח הרצק הפוקת ךשמב

 םיבר םילוח ךא ,םילוח 4000--3000"כ םילוחהדתיב תא ורבע 2

 .םהיתבב וקזחוה

 ,תעדה תא ללכ ךרדב החינה םילוחה"תיבל ןוזמ-יכרצימ תקפסא

 יללכה ידוהיה םילוחה"תיב יאנספא ,דנפלה לש ויתויולדתשהל תודות

 תולחמל ידוהיה םילוחה-תיב לש תיאנספאה מטרה הירמ תרמו

 םיטנדוטסה םילוחה"יתבב ודבע האופרה ידבוע דבלמ .תוקבדימ

 .םירחאו דרָאודא ןייטשנרוב ,לפמיג ביורטנייוו ,ןואיל ץרוק : האופרל

 סדנהמה :תוקבדימ תולחמל םילוחה"תיב לש םיאנספאל ועבקנ ןכ

 היה הדבעמה להנמ .ןמזייפש תיבל הלב ותשאו גרבדלוג שירעב

 .ידוהי רפוס ,ךלמילא ןייטשנרוב

 ודבע ןכ .(רנבא'ז ר"ד היה הלהנמ) האפרמ התיה הצינילגב

 .םאדיירפ שבוחהו ץשרבליז הנא ריד ,ןיראב ר"ד :םיאפורה האפרמב

 םג דחוימ םילוח-תיב תמקהב לפטל ולחה םינמרגה תדוקפ יפל

 -יאפור ודבע וז האפרמב .וליעפהל וקיפסה אל לבא .הז וטיגב

 םיינישה"יאנכט ,סאדיירפ .מ ךכ רחאו רטט ר"דו לזאנ רד םיינישה

 .םירחאו ,ןיבור ,גלשגוו

 אקארקמ טסור ר"ד םודארל עיגה ,"שוריג,ה ינפל ,1942 תנשב

 .ןאהט עשוהי ר"ד תנמלא ותנתוח םע

 "תיבב והואלכו והואצמ ,וירחא ושפיח םינמרגה תונוטלשה

 םודאר ידוהי לש ןושארה חולשמה םע "שרוג, םשמ .םודארב רהוסה
 .הקנילברטל

 -ילופ םינקסע דגנ ופטסיגה לש תופידרה ולחה 1942 לירפאב

 םישעמ ויה תויריבד"התמהו םידושח תונועמב ?הליל-ירוקב,, .םייט

 -יתבל םיאיבמו םיתמומה תא םיפסוא ויה רקוב תונפל .הליל לכב
 .םידוהיה םילוחה

 ,םיילאמש םיטנמלא דגנ הינשה היצקאה תעב 1942 לירפאב
 תותתושה תופוגה .םידוהי םיגורה לש תופוג 49 םילוח"תיבל ואבוה
 .םילוחה"תיב דיל אשדה לע ולטוה םד

 ךודכדו תושידא ןמיסב ודמע "שוריג,ה ינפל םינורחאה תועובשה
 .םילוחהתיב תווצ לש שפנ

 .השראו וטיגמ םיטילפל רודמ םילוחה-תיבב חתפנ 1942 תנשב

 םהמ טעומ רפסמ קר ,ןפכ"יחופנ ,םיניכ יכומ ,םישושת ויה םה
 .םיכירכת ילב ורבק םיתמה תא .םייחב ודרש

 תצעוממ, גישהל רגרבניילק ר"ד ידיב הלע 1942 תליחת דע
 רימחה ךכ רחא .םילוחה תיב רובע ןוזמ-יכרצימ תבצק "םינקזה
 םג ולח זאו ,השיבח"יעצמאו תופורתב רוסחמה םג רבג .בצמה
 -יג,ה ןיבש םימיה .תורהבה סופיטב האופרה ידבוע רתיו םיאפורה
 -תפוקת ויה ,לודגה שוריגה -- 1942 טסוגואב 167ה דע ןושארה "שור
 חיטבהל ידכ םיעצמא שפחל וליחתה םה .םילוחה תיב ידבועל םימיא
 דנעב ולדתשה ןמטספו 'ץיבורדנש םיאפורה .שוריגה תנכסמ םמצע תא
 -אה  םרב ,םיינמרגה תונוטלשהמ תוחטבה ולביקו תובר םימעפ וי
 -תיב ידבוע לש םיוסמ רפסמ .הבזכנ םינמרגה תוחטבהב הנומ
 םע :רתוי םיחוטב ,לוכיבכ ,הדובע-תומוקמ שפחל וליחתה םילוחה
 ואיצוה ,ןילבולב םילוחה לכ לש היריב גרוהל-האצוהה לע תועומשה
 ולכיש הלא תוחפל -- םילוחה תא תוקבדימ תולחמל םילוחה תיבמ

 לבקתהל םיבר םישושתו םילוח ולדתשה ךדיאמ :םהילגר לע דומעל
 םיחצורה ינפב ןגמו טלקמ םהל שמשי םוקמהש ,םבשחב ,םילוח תיבל
 קר תוקבדמ תולחמל םילוחה-תיבב וראשנ "שוריג,ה םויל .םינמרגה

 םירחא ,.םילוחה תיבב וסנכתה םילוחה"תיב ידבועמ קלח .םילוח 7
 .םהיתבב וראשנו םהיתוחפשממ דרפהל וצר אל

 17-ה לילב םג הכשמנ היצקאהו ,1942 טסוגואב 167ה ליל עיגה

 תווצהמ קלח וריאשהו םהיתוחטבה תא תצקמב קר ומייק םינמרגה .וב
 .יאופרה

 -יאנכטו םיינשה יאפור לכ ,האורבת ידבוע לש םייוסמ רפסמ
 םיתורשה ידבועו תוקבדמ תולחמל םילוחה"תיבמ תויחא המכ ,םיינש
 ."ןשרוג צא

 םישרוגמה חולשמ םע האצי ,תיגולורטקבה -- לטשרה הנא
 -- המא .התדלי תא התא ריאשהל ומיכסה אלש םושמ ,הנוצרמ

 -תיב לש תיטנרובלה .המע ושרוג םה ףא ,היבאו םיינש תאפור

 התצר אלש לע ,םוקמב התרונ ןורושי (אילאמ) םירמ םילוחה

 דחי ,אבחתה לפאנייוו ר'ד .לגרב רבש תמחמ העלצש המאמ דרפהל

 חילצה אוה ךא .םישרוגמה חולשמל ףרוצו הכוה .ספתנ ,וירוה םע
 .(ב"הראב אצמנ) טלמהל

 וטיגב תוברתה ייח

 לש תוברתה ייח טעמכ וכעד ,םינמרגה ידי לע םודאר שוביכ םע

 תוקספהב .וששואתה תוברתה ינקסעו .ןמזה ךרא אל ,םלוא .םידוהיה

 תודסומה תא םייקל םיצמאמ ושענ .,"היצקא,ל "היצקא, ןיבש
 .םימויאה םיאנתב רשפאה לככ לועפלו תוברתל

 וספתג| ,'תעד"יבבוח, היסנמוגה ללוכ ,רפסהייתב לש םבור
 .ינמרגה אבצה ידיילע

 המסרופ 1940 ביבאב .תיטייבוסה היסורל וטלמנ םיבר םירומ

 רפסה"יתב חותפל תושר ןתמ לע ,שוביכה תונוטלש םעטמ העדומ

= 



 םיידוהי םידליל -- םיירצונ םידליל קר לבא ,'ח התכ דע םיידוסיה

 .דומל לכ רוסא
 רתסב .הריזגה םע ומילשה אל םיידוהיה םירומהו םירוהה םלוא =

 'פורפ :ויה םירומה .םיידוהיו םייללכ תועוצקמב םירועש ומיוק

 ובל ץמוא ןויצל יואר .היסנמיגה ירגובו ןמצרווו .י ,רציש ןנחלא

 להנל ךישמהש ,ץישפיל רסיא רפסה"תיב לעבו קיתוה הרומה לש
 םייק רציש רודיזיא ר"ד .םישוריגה דע ורפס תיב תא שפנ ףוריחב
 פלשטנימ קבגוו ,תונובשח תלהנהל -- לקנרפ דוד .תילגנאל םירועש

 .תירבעל --

 לש םידליה ןג -- לשמל) םידליזינגב ורקיב םינטקה םידליה =
 .םידלי 4-3 לש תוצובקבו תודיחיב ודמל .(רלקניפ המלעה

 תורפס -- ןמטוג קרמ :ויה םיצרמה .םירומל ןוירנימס םייוק ןכ

 שידקו .תידוהי תורפס -- 'קסבוקשטעמאז : תוברתה תודלותו תידוהי
 .םירומ הרשעמ רתוי וב ומלתשה .תירבע תורפס -- ץלמ

 :תועוצקמ-דומלל םיסרוק | ."וא.ק/ז, חתפ 1941 רבמבונב

 בלסישטימו ןמיוב קרמ :םיסדנהמה תלהנהב ,תורגסמו הקינכמ
 לחר תלהנהב םישנ ידגב תריפתל םיסרוק ודסונ 1942 תליחתב .םיוב

 80 ודמל תורגסמו הקינכמל םיסרוקב .יודנל הקטולו ןיטשלקניפ

 ךירדמ .תודימלת 40 -- הריפתו םישנ"תוטייחל םיסרוקב .םידימלת

 ינלופהו ןמכייט -- תורגסמל םיכירדמ .רקוצ .י היה לזרבה-תוטרחב

 רמ | ,(וטיגל | הסינכ" ןוישר תונוטלשהמ לביקש) יקסבולפאו

 ינכט טוטרש -- ןמיובו ךוב םיסדנהמה .הקיטמתמ דמיל יקסבולש

 םולשתב תונוש תונמזה ועציב םיסרוקב .תואנוכמ םיוב סדנהמהו
 תשורח-תיבל תונוכמ ףא ,תונוכמל ףוליח יקלחו םירישכמ ונבו
 .ךוה לש תוצמל

 ליח ושע םידימלתה .הייפכ תדובעמ ורחחוש םיסרוקה ידימלת

 .1942 טסוגואב 5 םויב הצינילגמ שוריגל דע וכשמנש .םהידומילב

 ,וטיגה תא תונפל םיסרוקה ידמול לכ וחקלנ שוריגה ירחא םיימוי
 .םה םג ושרוגי אבה שוריגבש ,ררבתה

 -והיה תוירפסה לכ לש ןמויק קספ םודארל םינמרגה תסינכ םע
 הירפסב םג םירפסה תלבק הרסאנ וטיגה תמקה םע .םודארב תויד
 רתס-תומוקמבו תוילעב תונטק תויטרפ תוירפס ויה ךא .תינלופה
 ,אלא ,לבוקמכ תויסיטרכ ולהינ אל םינמרגה ךחפ תמחמש ,םירחא
 תולודגה תוידוהיה תוירפסה לש םירפסה בור .םידחוימ ןפוציינמיס
 ידידלע ולצנ טעומ קלח ךר .תינוריעה תינלופה הירפסל ורבעוה
 .וטיגב דיל דימ רבעו םידוהי

 םילעופ ינש וחלשנ רפסה"יתב לש ינמרגה חקפמה תשירד יפל
 שידייב םירפסה רודיסו ןוימל (יקסנרַאעטש -- םהמ דחא) םידוהי
 .ומייק אל ךא ,םירפסהמ קלח םידוהיל ריזחהל וחיטבה ףא .תירבעבו

 .ב"יוכו תונורכז .םירפס ,םיסקנפ ובתכנ םודאר וטיגב
 וחקל רשא ,"תונורכז, רפס בתכ רציש ןנחלא רוספורפש ,עודי

 הטיגב רפס בתכ קינטולז והיעשי ברה םג .הנורחאה וכרדב ותא
 -- ןמסייוו השמ ,"וטיגה ייח לע הקינורכ, םשר -- ןמטור היבוט
 .רבד ראשנ אל וללה תוריציה לכמ ."ידוהי יובש לש תומישר,

 ,םיעודי אל -- םהירבחמ .םינוש םיריש ורבוח םודאר וטיגב
 רבמטפסב דחאב וקספנ םידוהיל םיטרצנוקו תוידוהי תוגצה

 לע ועידוה ךכו .עונלוקה יתבב רוקבה רסאנ ףא םידוהיה לע .9
 -כה םיבלכלו םידוהיל, -- :"הירדא, עונלוק דיל העדומב רוסיאה
 ...! "הרוסא הסינ

 לש התלהנהב ."וא.ק/ז,ה דיל יטאמארד גוח דסונ 1941 יאמב
 .מ = ןמלטש .וו רטסיגמ ,הטול לש םתופתתשהבו שטיוורוה .פ- תרמ
 הכרענ 1941 רבמצדב .םירחאו ,ןמצרווו יפורפ ,ןמסייוו השמ ןמטונ
 דריה תיבל שדוק התיה התסנכה ,טארנדויה תיבב הנושארה הגצהה
 רקיעה, = --.) "םעטייוו יבא. | -- | םינוכרעמה תינכת םש  :טימות

 ידיב ובתכנ תינלופבו שידייב םינומזפהו םירישה .(-- "ךישמהל

 ,הנל שטיבונב ,הינג ןמכור :ופתתשה .םירחאו ןמסייוו השמ

 שטיוואטאל -- (הרמז) קרוי דלוגנורק ,(תונירק) .רשא גרבדלוג

 םירבג תלהקמ .(םיגולונומ) השמ ןמסייוו ,(םע יריש) השטוג

 :םישנ תלהקמ .(דירפטוג .מ ,םיובלדנמ .ר ,הטול .מ דלוגנורק)

 .פ ,סיורטשנשרה .פ | ,קי'צייבולוס .ל ,גרבשרה .ב ,הקסלשאנ .צ)

 -עשב רסמנ הגצהה ןכות .ןאגאק .ב רנכה תלהנהב תרומזתו (לקנרפ

 םג .וטסאימדהרטס רכיכב הכרענ הינשה הגצהה .טרכייוו ר"דל ות

 ."הצינילג, םשב הגצה הכרענ הצינילגב

 דרגה ידיזלע ואצוהש םיינלופ םינותע וארק םידוהיה
 םג ונייע "םיבוט, םינמרג לצאו רתוי "םיחונ, תומוקמב .םינמ

 ןילופב ידיחיה ידוהיה ןותעה עיגה םודארל .תינמרגה תונותעב

 הז ןותעל ."(282018 2ץ005%8" תינלופה הפשב אקארקב עיפוהש
 .םודארב הריכמ ןכוס היה

 -ופהו תידוהיה תרתחמה לש םינולעה םג וארקנ יאשחבו רתסב
 .השראוב תינל

 ןותעב ומסרופ תוידוהי-יטנאה תודוקפהו תוימשרה תועדוהה
 ."יקסמודר קיננ'זד, ימוקמה ינלופה

 ,םינלופו םידוהי .םיבשותה ווטצנ תונוטלשה תדוקפ יפל

 שי .הדוקפה תא ואלימ םידוהיה לכ אל .וידרה ירישכמ תא רוסמל

 .ץראל-ץוחמ םירודישל רתסב ובישקהו םירישכמה תא ונימטהש

 םירודישל וניזאה םינמרגה לצא יטרפ ןפואב ודבעש םידוהי
 ןמזב היה רציש ר"ד .האלה תועידיה םיריבעמ ויהו .ץראל ץוחמ
 .וידידיו וירבח ןיב בתכב ולא תועידי ריבעמ םייוסמ

 המחלמה ינפלמ םודאר ידוהי לש יוליבהו שגפמה תומוקמ לכ
 על'השטיא לש הינדגמל ורבע םהירקבמ .ורגסנ םינודעומה לכ .ולטוב
 .םורטשרבליז

 םילעופה תוגלפמו םייטילופה םייחה

 הלועפ םשב וטיגב תוידוהיה תוגלפמה תלועפ תא תונכל ןיא
 הדימבו ,םידוהיה לע הרסאנ ,תיתרבח הלועפ לכש יפל ,תיטילופ
 וטיגב וקקש ,ןכדיפ-לע"ףאו .תרתחמ תלועפ אלא התיה אל ,המייקתנש
 תא ואצי רוביצה ינקסעמ םיבר .םנימב םידחוימ םייטילופ םייח
 ,שיא דרש אל םיטסינומוקהו "דנוב,, יליעפמו ,םודאר

 :רפסמ ,לאמש ןויצ-ילעופ ןקסע רבעשל ,טאלג לארשי
 דרמה םע ןהירשק תא תוגלפמה ומייק ,ינמרגה שוביכה תליחתב

 .ףרגוטקהבו סופדב תוארוהו םירזוח ,תורבוח ולבקתנ .םיזכ
 -- ןויצ ילעופ : םילעופה תוגלפמ חכ"יאב ושגפנ ,0 תליחתב

 ,טרַאניילק -- םיטסינומוקו שטיוואנייטש -- "דנוב, ,טאלג -- לאמש
 תנגה לע ,םילעופה תוגלפמ תא םייקל ץמאמ לע רבוד .בצמב ןוידל
 תא םייקל טלחוה .תידדה הרזעבו "טַארנדוי,ב םידבועה ינינע
 -צנל הרזע שורדלו ידדהה רשקה לע רומשל ,םייתגלפמה םינוגראה
 -תהה רחאל רצק ןמז .טארנדויה דילש תילאיצוסה-הקלחמהמ םיכר
 םייטילופה םינקסעה דגנ חצרו רסאמ תלועפ םינמרגה ועציב תוצעיי
 השעמה .15 וחצרנ ורסאנש םידוהי 40-מ ;םידוהיו םינלופ ,םודארב
 .םומינימל דע םתלועפ המצמוצו תוגלפמה ינקסע תא עזעז

 םילעופה תוגלפממ טארנדויה שקיב תידוהיח הרטשמה תמקה םע
 .ונענ אל ןה ךא .הב תורשל ןהירבח תא וחלשיש

 םילעופה תוגלפמ ינקסע תא המיחב ופדר םיינמרגה תונוטלשה
 .הלכ םהב ושעו תוידוהיח
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 לאמש -- ןויצ- ילעופ

 ,1939 רבמטפסב 6"ב -- טאלג יי -- רפסמה טלמנ םרטב
 לארשי"ץרא ידידי, תרבח לשו ותגלפמ לש םינויכראה תא ףרש אוה

 והימרי ידיב ראשנ ןויכראהו רעונה-תעונת לש לגדה ;"תדבועה

 םש וראשנ .תיטייבוסה היסורמ רפסמה רזח 1940 ראורבפב .ןמצלז

 םינורחאה ינש) ןיקצאמ לדויו ישייא לאיחי ריאמ ,ןמסייוו לאירבג

 15 תופתתשהב תיתגלפמה הלועפה השדוח טאל-טאלו ,(םש ותמ

 תורידב עובשב םיימעפ"םעפ םיסנכתמ ויהש ,רתויה לכל ,םירבח
 .תויטרפ

 היה עובש לכ טעמכו ,.העיסנ-תדועת לעב היה טלבנשריק השמ
 ,םירזוח םודארל איבהו .הגלפמה זכרמ םע רשק םייקמו ,השראול עסונ

 רמשמ לע ודמעו .טארנדויל סחיב ונד םירבחה .תוארוהו תעייבתכ

 "תילאמש העיס, ומיקה םה .םעה תלדו םידבועה לש םהינינע

 ידנוב, -- שטיבונייטש ,לאמש צ"עופ -- טאלג לארשימ תבכרומ
 לש דעוה ירבח םע םג רשקב הדמעש ,םיטסינומוק -- טרניילקו

 .רבולגכוה המלשו ןאמטלא לאיחי ,ןמרקוצ השמ .ס.צ ןויצ"ילעופ

 ונלש ןקסעה וייח תא חפיק 1940-ב הנושארה תיטילופה "היצקא,.ב

 המלש ,ןמפוה השטיא וארקנ תובצייתהל .(עלעדנעמ) ןמרבליז לדנמ

 םרב ,ורתתסה רברוּו ןמפוה ;ןיקצַאמ לדויו גרבצנורוו החמש ,רברוו

 הרטשמל ואבוה ויתודועתו וידגב .הרונו ג'זבולאיבב ספתנ רברו

 ,סאלגסייוו השמ םשב ןי'זילב הנחמב רתתסה ןַמפוה .םודארב תידוהיה
 .תמ םשו

 השולש לע ודמעו ומצמטצה .,רתוי תורידנ ושענ וניתושיגפ

 ושפיח 1942 לירפאב .שטיבוקרַמו טלבנשריק השמ ,רפסמה :םירבח

 .טלמנ דחאו ורונ םיינש ,הז םש ילעב םישנא השולש ורסא .ירחַא

 :םירבחה םהייח תא וחפיק 1942 תליחתב תויטילופה "תויצקא,ב

 טלבנזור דוד .גרבדלוג לארשי ,רלייק (עיש) עשוהי ,יקסנילווז ןימינב

 לאפר ,טאלג םייח .ואכאדב שטיבוקראמ םייחו "ןטקה וטיג,ב תמ

 ."ושרוג., ןמצלז הימריו ןייטשלימ

 ו

 יפל ,םודארב "דנוב,ה ישאר לש םירסאמה ועצוב 1941זב

 ,םינמרגל ררבתנ ונממ ,בוקרטויפב ךמסימ יוליג בקע ,תועומשה
 םירעב "דנוב, יגיהנמ ורסאנ ןכ .תרתחמב הלועפ םייקמ "דנוב,ש
 .תובר

 הל איצמהל ,ופאטסיגה תשירדל הנענ אל טארנדויהש ,עודי

 .תידוהיה הרטשמה דקפמל םינמרגה תא ונפיהו "דנוב., ישאר תמישר

 דחאש ,תועומש וחוור .וז השירדל אוה ףא הנענ אל העומשה יפל

 ורסאנ זא .ותוירחא לע תשרדנה המישרה תא רסמ טארנדויה ירבחמ

 דופה "היצקא,,ב .טנארמיצו שטיבונייטש ,ןייטשלקניפ :"דנוב,ה ישאר

 םיובנמלפ ."ושרוג,, םיובנגייפּו ןמדירפ לדוי .גרבדלוג םהרבא הרונ תיטיל

 ףא םייחב רתונ אלש המוד .תיטייבוסה היסורב תמ ןמרדיינש .הרונ
 .םודארב "דנוב. ינקסעמ דחא

 םיטסינומוקה

 -ילופה םיריסאה ןכו םטועימ -- תיטייבוסה היסורל וטלמנ םבור

 ומייק םה .תומייוסמ תולועפ וליגו םודארב וראשנ רבעשל םייט

 יטסינומוקה ןקסעה תרידב 9 לעַאוו 'חרב תושיגפ תובורק םיתעל

 דוד םג ףתתשה ןהבש ,(רעקַאשט לשרה :והוארק) בילטוג לשרה

 .ביורטנייוו

 לרבו ןרטש ריאמ טסינומוקה תשא .,םהיניב ,םינקסעה בור - 
 םתאו -- 1942--1940 תונשב תויטילופה "תויצקא,ב ופסנ ןמרניד

 אל ןהישאר םא .תוחפשמח"ינבב םירוי ויה "ליגרכ, .םהיתוחפשמ ינב

2235 -- 

 טרניילק םיינישה"יאנכט .םהיניבו רהוזש םינקסעה וליאו .ואצמנ
 .ץיוושואל וחלשנ (םוקמב הרונ השמ ויחא) ,ןיטשדלוג לשיפו

 "שרוג, ףוסבלו רתתסה ביורטנייוו דוד םיטסינמוקה ינקסע ןקז
 ,םינותע רכומ .ןיטשדלוג השמ .הצינילגמ םישרוגמה םע ,לפמיג םע דחי
 -ומוקח חוכב ררחוש ןמזה ותואב) םיטסינומוק תצובק םע דחי רסאנ
 הרונ ןרטש ריאמ .(םינזיטראפה לא טלמנו (לבס) קילארשי טסינ
 אלאמ השמ .וקסי'זראקסב "גַאסאה, תשורחה"תיבמ החירבה תעשב

 "תיצקא,ב שרוג ןמסוק לאומש .ורסאל ואבשכ ושפנב די חלש יקסר
 .תיטייבוסה היסורב תמ ןמסוק ריאמו טסוגוא

 דועו תוינויצה תוגלפמה ,ץולחה ,תוינויצה רעונה תועונת

 ,םודארב םמצע תא ורישכהש "ריעצה רמושה, ץוביקה ירבח

 םהמ קלח .אתווצב ויחו הנבורל ועיגה ,תיטייבוסה היסורל וטלמנ

 ברה ש"ע "יחרזמ,ה ץוביק ירבח לש םלרוג עודי אל .ץראל עיגה

 | .םינוש תומוקמל וטלמנ םה םגש ,רבילהומ

 השמ תרידב .תיכוניח"תיתוברת הלועפ םייק "ריעצה רמושה,

 םירבחה דיל הרזע השראומ הקנארפ הרבחה .הירפס התיה ןמסייוו

 תוריינ לע השראוב יחש ןמסייוו השמ .תוברתה תלועפב םיאמודארה
 .ורונ םשו "קַאיוואפב, ותשא םע אלכנ ,םיירא

 ןמטלא ,רבוסדלוג וינקסע .המחלמה תליחתב קרופ "ץולחה,
 היסורל טלמנ בואט ןידה-ךרוע .טסוגוא "תיצקא,ב "ושרוג. ןמרקוצו
 .םירופ לש "היצקא,ב התפסנ ותשא ,תיטייבוסה

 הסניכ ןמזל ןמזמו תרתחמב המויק הכישמה "אביקע, | תעונת

 תורפס"ירבד וארק ,ורש .ףשנ ךרענ 1940 הכונחב .הירבח תא

 תועונתה ירבח תופתתשהב לבא-תרצע הכרענ באב העשתב .דועו

 בצמ לע האצרה העמשנ ."יתדה-רמושה,ו "ינויצה רעונה. ,"אביקע,

 ."תבשדתלבק,, םג הכרענ םעפ ."הוקתה,, הרשוה ףוסב .םלועב םידוהיה

 הצובק ןגריא .ץיבונסוסמ הקרטט יבצ םודארל אב 1940/41 ףרוחב
 תואקסרובל תשורחה"תיבב תושיגפ המייקש ,"ינויצה-רעונה, לש
 .וטסאימ-הרטס רככב ,"אקיּורט,,

 -תהל תויחרזאהו תוינויצה תוגלפמה לכ ולדח םודאר שוביכ םע
 הלועפ להנל ,המ"ןמז ךשמב ,השרוה .הכאלמ"ילעב דוגיא קר .םייק
 | .תיעוצקמ

 התימ תמ ןמשיפ בייל יכדרמ .םיטעמ ודרש םיינויצה םינקסעהמ
 גרובנסכול השמ ,קָאנרג ריאמ ,ןמפוה בקעי ."שוריג,ה ינפל תיעבט

 -לקניפ רזעילא ,ןמטכיר לאכימ :"יחרזמ,ה ינקסע ןכו ,רקוצ לאומשו
 ,םירחאו ןמניילק בקעי ,יקסניטסוג הדוחי ,לקניפרוג רמתיא ןייטש

 הנוי "יחרזמ,ה שארדבשוי .1942 טסוגוא לש "היצקא,ב ושרוג
 .בונלווב חצרנ ןמפיוק לדוי .זוכירדהנחמב הפסנ גרברבליז

 ןמזייפש לוונָאז ,ןייטשניבור השמ : "ושרוג,, הבאלמה-ילעב ינקסעמ
 שובייל "לארשי תדוגא, ינקסע ושרוג ןכ .םורטשרבליז הל'השטיאו

 .תיעבט התימ תמ ץיבורוה לדנמ וליאו .םירחאו ןמרסיז לדנמ

 אצמנ םבור ,תיטייבוסח היסורב ולצינ רוביצ ינקסע רפסמ
 .לבת יבחרב םרתיו ,לארשיב

 וטיגב תדה ייח

 דצב הליפתה םידוהיה לע הרסאנ םודארל םינמרגה תסינכ םע
 ועדי םינמרגהש .הארנ .ןסחמל ךפהנו רגסנ לודגה תסנכה תיב רוב

 רתיב םיללותשמ ויה םמוציעבו ,םיידוהיה םיגחה םילח יתמ בטיה

 יי .תאש

 :תויטרפ תורידבו םיניינמב וללפתה וטיגה תמקה ינפל דוע

 לעא ,ןייטשרוּב הבישיח-שאר ,הלקנעי  'ר יברה ,גרבנטסק ברה לצא

= 
 ל



 ,םיובנדניל לארשי 'ר הארוהה"הרומ ,ןיטשלקניפ לביזל ,יינ סחנפ

 'ר םייק םש ,אשידק הרבחה לש הליפתה תיבב ,אריפש לארשי ברה

 ללפתהל וכישמה וטיגב םג .הרותב רועש ,ברע ברע ,ןמטוג לאימחרי

 .םיניינמב

 .קספנ אל הרותה דומיל לבא ,ורגסנ תובישיהו םירדחה לכ

 .תודיחיבו תונטק תוצובקב ודמל .תובישיו םירדח ומייקתנ רתסב

 דע דחיב הרות ודמלש םירוחב 30 ורג םיוב לאיחי םהרבא 'ר תרידב

 .וללפתה םג הבש "הבישי,, המייקתנ הצינילגב .םישוריגל

 וקיפסה אל לבא ,הצינילגב "הווקמ,, התנבנ םיובננט והילא תמזיב

 .הב שמתשהל

 "אשידק הרבח,  ישנא

 .םישק םיאנתב ודבע (ןמטוג

 : קאווטיל לאיחי

 -טכר םנוב השמ םע דחי ."אשידק הרבח,ב רבח זא יתייה, --

 "נזור לרעב ,םיובנזור םוחנת ,ןטרגמיוב לאומש ,רניִצַאפ ריאמ ,ןמ
 -וסע ונייה .ןמטכיר לאכימו טיורקנריב לארשי ,םיובנייש לדנמ ,ץנרק

 םויקל התיה הנותנ ונתגאד .ברעה דע רקובהמ וז השודק הדובעב םיק

 השקו ,ףרה ילב הדבע "תומה"תנוכמ, .ןידה יפל הרובקו הרהט תווצמ

 .'הרובקה יכרצ רתיו םיכירכת גישהל היה

 ופסנ 1942 טסוגואב םדהייבוקע םישוריגב

 .םודאר לש הארוהה"ירומו םייברה

 לאימחרי ונגס ,יקסלאיב קחצי ר"וי)

 התלועפ לע רסומש םיטרפה הלאו

 ,םינברה תיברמ

 םימותיה תיבו םינקזה בשומ

 םע םיגקזה בשומ תא םידוהיה םינקסעה ומייק םיבר םיצמאמב

 -תיב תלכלכב רכינ קלח .םידליה 60 לע םימותיה"תיבו ויבשות 0

 םידליה ודבע וב ,קרי ןגו תורפ 5 ללכש ודילש קשמה קפיס םימותיה

 םינקסעה ונייוציו .רטַאט ר"ד םיינשה"אפור לש ותלהנהב תוצירחב
 ר"וןיה :םינורחאה םהיעגר דע וז שדוק"תלועפל םנמזמ ושידקהש
 גמטסאל ,ןירג ,גרבנטור.ב ,ץיבורוה :תורבגה ,רלדא רמתיא --
 ,גרבדלוג הנוי ןירַאמ ,רטאט ר"ד | ,קטרג השטיא ןכו ,ןוסניוול
 ןמטכיר לאכימ ,רגנל יכדרמ ,רגייא והיעשי | ,ואלסל דניקסיז
 הרומו בר) בובלמ ץיבורוה בטסוג רייד -- ל"נה תודסומה ידבועמו
 הרג ,ןמזייפש הינמ | : תוכנחמהו ,דלפסורג תרמ תלהנמה ,(תירבעל
 .ןיילק הקמולבו ןמדירפ

 םויל םוימ רימחמ בצמה

 .וטיגב ןוזמ יכרצמב רימאמ רקויל םג ומרג םייוניעהו ,תושיגנה

 "חרוא, היה סופיטה .הבר הנכסב התיה הכורכ תונוזמה תחרבה
 .הכשמנ הייפכה תדובעו וטיגב תושודגהו תופופצה תורידב רידת

 ,1941 יאמ ,וטיגב םידוהיה לש םתאילכל ינשה שדוחב רבכ

 תוחיתמה .חרזמה רבעל ינמרג אבצ דעצמ לע תוידוס תועידי ועיגה
 .תיטייבוסה היסורב המחלמ הייופצ ,רורב .תרבוג

 םיעונמ שער ריעה ,רקוב תונפל 4 העשב .1941 ינויל 22"ב ,הנהו

 .םינמרג םינוריואמ וריחשה םימשה ינפ .םתנשמ וטיגה ידוהי תא

 -דחל םידוהיה םיפצמ הדרחב .הלחה היסורל הינמרג ןיב המחלמה =

 22 ושבב רבכו םימדקתמ םינמרגה יכ ,עדונ ישילשה םויב .תוש
 ? לארשיל העושי ןיאה .'וכו םירע

 הכימתל םיקקזנהו םיבערה רפסמ .וטיגב בצמה רימחמ םייתניבו

 .םיטעמתמ הרזעה דעו ידיב םיעצמאהו ,םויל םוימ לדגו ךלה

 ,לועפל טעמכ ולדחש ,הרזעה תודסומ תחת יכ .ןייצל יוארה ןמ

 יכרצמ ,ףסכ ופסא .םילוחהו םיינעה לש םלָבְס תלקהל םידיחי ולעפ

 ויה לודגה וטיגב .םיכרצנה ןיב םוקלחו הלענהו השבלה ירבדו ןוזמ
 ןמטכיר לאכימו ןמרסיז לדנמ שיבייל : תואל אלל םלעפב םיעודי

 דרה ומרת ןכ .קובנייטש לדנמו רלדנהרדל ןושרג -- הצינילג וטיגב

 "צרוו לארשי ,ןמיוב לשרה ,גרבדלוג הקלארשי :םיאקסרובה הב

 .םירחאו ,חמצ ,ןמכוב ;(זייה

 .תוקרי לודיגל המדא לעש לכ ולצינ םייטרפ םישנאו "וא"ק"'ז,ה

 - םירסאמ -- תומרחה -- םישופח :וטיגב
 היריב תותמה

 .תויתטישב בצמה רימחה 1942 תליחתב

 .תוורפה לכ תא רוסמל קנארפ רוטנרבוג לרנגה תדוקפ רחאל

 הנממ קלח וא הוורפ ואצמ םאו ;וטיגב תוורפ רחא םישופיחה ולחה

 ואצמ וכמרגניר לאומש ןוורפה לצא .םוקמב הרידה לעב הרונ --
 -- (ול האנ לוקש ועדי) רישל וילע וויצ םינמרגה .הוורפמ קלח

 .והוגרהו ויפב ורי הריש ידכ ךותו

 "הב ,תולגע ,םיסוס .םידוהיה לצא ,ומירחה 1942 ביבאה ךשמב
 .םיינפואו הביתכ-תונוכמ ,הריפת"תונוכמ .בלח"ידכ ,תומ

 -סינומוק דגנ התיה הנושארה ."תויצקא,ה ולחה 1942 ראורבפב

 -ידיב המישרבו ,(ןוחטבה תורש) "ד.ס, לש וטוא עיפוה עתפב .םיט

 וחצרש םהמו םידוהי ואיצוה ,לעָאוו בוחרבש םיתבל וסנכנ םה
 .דוע ובש אל הלאו -- םמע וחקל שיא 407כ .םוקמב

 יעיברה םוי, .עדונה לירפאב 277ב התיה הינשה "היצקא,ה

 .דסהמ םינמרג תואמ המכ .(ךַאווטימ רעקיטולב) "םדמ בוקעה

 םיספתנהמ קלח .דיב המישר םע בושו ,וטיגה תובוחר לע ולפנתה

 ןייוצש שיא ואצמ אל םאו ,םתא ובחס םירחאה תא ,םוקמב הרונ

 היריב םיגורהה רפסמ .םוקמב והוחצרו ומוקמב רחא וחקל ,המישרב

 םעפה םיספתנה ןיב .הנושארה "היצקא,ב רשאמ לופכ םעפה היה

 ןכו .סאלבו רגייא ,ןירמ וירבחו טנמאיד ףסוי טארנדויה ר"וי :ויה

 20-כו רלדנהצייוו ,רנייוו ,רגייג :תידוהיה הרטשמה ישארו ץכ
 .םירטוש

 -- דועו םיטחוש ,םירחוס םיאלכנ הגרדהבו םיבר םימי ורבע אל
 .שיא 1007כ דחי

 .םירסאמו תוינומה תוחיצר ועציבו .ס.ס ישנא וצרפ ןמזל ןמזמ
 -שואל וחלשנ םיריסאה בור .םוחצרו הדובעה תומוקמב םידוהי וכיה
 ,'תויצקא, לש הריוואה תא םודאר ידוהי ומשנ 1942 ץיקב .ץיוו
 -רבוא היה וטיגב תוגירהה לע "הנוממ,ה .חצרו שוכר תדידש לש
 :ורמאב וישעמב ראפתהש רדנלרוק רריפרַאש

 ..\//6הה 65 אהב|: | 06650, 685 פ|ה (6חיי.

 "תויצקא,

 הדובע תומוקמ

 שפחל םידוהיה ולחה 1942 תנש לש הנושארה תיצחמה םע
 םלואו ,ןוזמה טעמל וא םצמוצמה רכשל וקקזנ םה .הדובע"תומוקמ

 הנימאה .הביבסהו ןילבולל חולשמה לרוג לע המיאה-תועומש םע

 יפילע"ףא ,שוריגמ ליצת תינמרגה תמתוחב "הדובעה תדועת, יכ
 תומוקמל סנכהל ולדתשה בושו .תוומ ושוריפ שוריג יכ ,ועדי םרטש

 ויה םיבר הדובע תומוקמ ,ןכאו .םינמרגל םיינויח "םיבוט, הדובע

 דמעש ,("אינרּוווטיוו,) קשנל תשורחה-תיב -- לכ תישאר :םודארב
 ,אבצה לש הווחה ,הירטסואב "ךופ רעלמייד רייטש, ילעפמ חוקפ תחת
 הכאלמדיתב | ."ל.וו.ט, | ,".ל.פ.(א, ,.ס.סה לש | הינבה דרשמ תדקפמ

 םינוש השורח"יתב ,ופאטסיגהו (ןוחטיבה תורש) ,.ד.ס לש םינוקתל

 ,הניסרחה ,תכתמה ,תואקסרובה יפגעב רבעשל ,םידוהי לש םיברו

 , .- : , .דועו טוהירה
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 םישק הדובע*תומוקמלו הלא תומוקמל רודחל ולדתשה םידוהי
 םינבלל תשורח"יתב :ןוגכ ,םלועמ םידוהי ודבע אל םהבש ,רתויב

 תוכזל ידכ םוקמב הניל :ונייה ,םירוגס הדובע"תומוקמל ןכו ,ב"ויכו
 .הדובעדתדועתב

 ,םידוהיה לש | הכאלמ"-יתב ושמיש םיבושח הדובע-תומוקמ

 -נדס .שיא 3007כ וקיסעהו ינמרגה אבצה ליבשב תודובע ועציבש

 .87-ו 7 קניר בוחרב (הכאלמ יתב) "םיפוש,ה ויה רחא גוסמ תוא

 שרד ןכו .םתמקהל בוהז ןוילימ יצח םידוהיהמ שרד ריעה שאר

 הדובעה יכ םנימאהב ,םידוהיה .עוצקמ"ילעב לש המישר ול שיגהל

 םידבועכ םשרהל ולדתשה ,"תויצקא,מ ןוחטב םושמ הב שי ןאכ
 .הלא םילעפמב

 המיאב םייורש םודארב םידוהיה ויה 1942 טסוגוא תליחתב
 .אושל התיה אל -- םתדרחו ,תואבה ינפמ הדרחו

 הצינילגב וטיגה לוסיח

 (ב"שת באב ב"כ םויל רוא)

 -- "שוריג, ,"חוליש, ,"הרבעה, ,םיברל תעכ םיעודיה םיחנומה

 .1942 חספב הנושארל םתוא ועמש םודאר ידוהי

 .ןילבולמ םידוהיה שוריג לע העידי הלבקתנ ,(ב"שת) 1942 חספב

 תודוס"ידוסב .עדונ אל -- (ןורקב םידוהי רתויו האמ) ושרוג ןאל

 םיקיודמ םיטרפ .ןילופ ירע לכב ועצוב הלאכ םישוריג יכ ,ורפיס
 ,זאג-יאתל ולבוה םידוהיהש ,ורמאש ויה .לבקל שיא ףא ידיב הלע אל

 ? תושעל המ ועדי אל .םייוניעל ולבוה יכ ,;ורמא םירחא

 םסרופש רמאמה אוה םינמרגה לש תימרתה-תכאלמל ינייפא

 ריבעהל העצה ובו "םאדאר סטקירטסיד סד טפירשנכווו.. ינמרגה ןותעב

 בותכ היה ךכו .בורקמ הז ושבכנש םייחרזמה םירוזאל םידוהיה תא

 : םש

 ידוהי לש הרבעהה תלועפ תנתונ םידוהיה תיעב ןורתפל המורת,

 דנהה .תשורחה"יתבב םילעופכ וקסעוי םהב ,חרזמה ירוזאל םודאר
 ינב תא םהילא איבהל ולכוי הלאה םידוהיהש ,הווקמ תינמרגה הלה

 ."םהיתוחפשמ

 ידוהיה הדובעה דרשממ םיינמרגה תונוטלשה ושרד 1942 יאמב
 "הנורוק, תשורחה"תיב לש חטשה יוקנל םידוהי םילעופ םהל קפסל

 -- ןמיוב קראמ סדנהמה םילשה ינויב .םינסחמ ןינבל םוקמ תנכהו

 לשו ןטקה וטיגה לש תוטרופמ תוינכת -- םינמרגה תנמזה יפל

 וכו תוורואה ,םינסחמה ,םיתבה לכ ונייצ תוינכתב .לודגה וטיגה

 .שחרתהל דמועה והשמ לע "תוינשקע, תועומש תוטשופ ךכ ךותבו

 םיידוהיה םיתבל תובורק םיתעל םיצרפתמ םינמרגה ויה ילוי ףוסב

 .'וכו םינבל .םיעצמ ,םיבוט םיטיחר םמצעל םימירחמו

 עדונש םויב םא -- וטיגל .ס.ס ישנא םג םיצרפתמ ןמזל ןמזמ

 וא ,םייטירב םיסייט ידיז-לע הינמרגב םהיתב ץוציפ לע םהידקפמל
 --  הניארקואב ברקה"הדשב םהלש רכמ תומ לע העידי םלבקב

 -עתמ ,םינעמ ,םיכמ םה "םיליגר,, םימיב .ןומהב תוחיצר םיעצבמו

 .םילל
 עונמל ידכ וטקנש םיעצמאהו םינמרגה לש םתוריהז ףא לע ,הנהו

 וטיגב הריואה התיה ,"היצקא,ל םהיתונכה לע תועידי תוננתסה

 :רפסמ הצינילג וטיגב רגש הלנמ ףסוי .הכורדו החותמ

 לפק םיחאה ינכש ואב .ברעב עבשב ,טסוגואב 4-ה ,'ג םויב,

 תומוקמל םתא וחקלו םהיתוחפשממ דרפהל ידכ ,הרטשמב ודבעש

 העיגהו תויה .רתויב םייחרכהה םיצפחה (11 ה'ציבקנש) םתדובע

 וספתיו םישופח וכרעי הז לילבש ,העידי ,םינמיהמ תורוקממ ,םהילא

 םכרדב םתוא הווליש ,ינמרג םרדנ'זז םתא םה וחקל ,םיריעצ םירבג

 .ס.ס ישנאו תינמרג הרטשמ ףקומ היה רבכ וטיגה יכ ,הרטשמל הרזח

 .הלהב הררועו הצינילג וטיגב רהמ שיח הטשפ המויאה העידיה

 -כהה םיצפחה םהבו בגייטוקלי וניכהש ויה .םישגרנ ויה םלוכ

 טקה וטיגב ישארה בוחרה .,ָאיב'ז בוחרל יתאצי .רתויב םייחר

 תונמזח םידוהי םיטייחמ הרזח םיחקול םיינמרג תבכר-ילעופ יתיאר

 לכ .דאמ שגרנ יתרזח .רוזג גירא ףאו ,תורומג יתלב ןהשכ ,הריפתל

 -ףא .ללוחתהל דמוע ןוסאש ושיגרה .יופצ המ ועדי אל ,רעס וטיגה

 .ער לכ הנואי אל ונתחפשמלש ונמאה .וניתוטימ לע ונילע ןכדיפילע

 דאב, לצא ,בוט ("הקוווצאלפ,) הדובע"םוקמב ונדבע יבאו ינא ירה

 םירחא םיתבב םלוא .ונתחפשמ תא םג ליצנש ונייה םיחוטבו ,"אט
 " םידגבב ונשי וא .ןושיל וכלה אל

 םוש היהת אלש הצינילג וטיג יבשות תא עיגרה טארנדויה

 .ופאטסיגהמ םהל ועידוה ךכ ."היצקא,

 :רסומ רנטיס לאיחי הייארהידע

 הקעזוה ,ברעב 11 העשה ינפל תוקד המכ ,1942 טסוגואב 4-ב.

 רבכ 11דב .וטסַאימהרטס רכיכב הדקפמל לודגה וטיגה לש הרטשמה

 :.ס.סה ידקפמ ריעהמ ואב העש התוא .םוקמב םירטושה 80 לכ ויה

 ,םולב םידקפמה ןכו רדנלרוק ,הזוארק .סכופ ,ןאמיונ ,דליש ,לאקַאש

 תונוטלשה, :רמאו םיפסאנה םירטושה ינזאב םאנ לאקאש .ךירנייוו
 -מל הצינילג וטיגבש םירבגה תא ריבעהל הדוקפ ולביק םיינמרגה

 ידכ ,"היצקא,ה עוצבב רוזעל תידוהיה הרטשמה לע .הדובע-תונח

 םינמרגה ולטנ םואנה רחאל ."תעמשמבו טקשב לעופל אצותש

 םדקתהל םהילע וויצו ,םיידוהיה םירטושה לע דוקיפה תא םהידיל

 םיידוהיה םירטושה וקעזוה העש התוא .הצירב הצינילג וטיגל

 ."הדקפמל ןטקה וטיגהמ

 : אוהה הלילב הצינילג וטיג תובוחרב הארמה ראתמ ל"נה

 ריהב רואב םיראומ תובוחרה : הדירחמ הנומת התלגתנ יניעל,
 ,תובוחרה תא םיאלממ .ס.ס ישנא תואמ .תורונמו םירוטקלפר תואמב

 םידוהיה םירטושה ינפ תא .םיחרוצ -- םירוכישו םייותש םהמ םיבר
 .תונדפקב תורמשנ וטיגה תואיצי .געלו קוחצב םילבקמ וטיגל ואבש

 תממד .םהיתבב ואצמנ םידוהיה .תינלופ הרטשמ ףקומ רוזיאה לכ

 .םהב תדמוע תוומ

 -סמ הירי"תונוכמ .ס.סה ישנא וביצה תוצח ינפל רפסמ םיעגר
 "תידוהיה הקלחמה, דקפמ ,טכיופ רריפנאבמרוטשה .םיתבל ביב

 .תונורחאה ויתוארוה תא םיידוהיה םירטושל רסומ ,ופאטסיגה דילש

 ,לֶאְוומ 2) תחא לכ םירטוש השולש תונב תוגולפל םתוא םיקלחמ

 רקבל הרטשמה דיקפת .ס.ס שיא תחא לכ שארבו (הצינילגמ 1
 םהילעש םיבשותל עידוהלו ,שארמ תונכומ תומישר יפל םיתבב

 םושיר"תדועת שי םא) הנשוק בוחרב העש יצח ךשמב בצייתהל
 .(ל"נכ םושיר"תדועת ןיא םא) הנ'צינארג בוחרלו (הדובעה דרשממ

 רוסא תיבב .רתויב םייחרכהה םירבדהמ תחקל רתומ ךרדל הדיצכ

 ."ראשהל
 ישנא .םיחצרמה תויפונכ ."היצקא,ה הליחתה הלילב 12"ב קוידב

 תממד תא ועזעז תויריה .םידוהיה יתב לע םילפנתמ ,םירוכישה .ס.סה
 -- "סוַארה ןדּוי,, םיקעוזו םידוחיה יתבל םיצרופ .ס.סה ישנא .לילה

 ילבמ םהיתבמ םישנאה תא םישרגמ ,תולקמב םיכמ ,םיחדקאב םירוי

 תאצל וקיפסה אלש םידליו םישנ ,םינקז .םילוח .שבלתהל תוהש תתל

 ,תויריה .םיטלמנה רחא םיפדור .םוקמב ורונ .השורדה תוריהמב
 .םימשה בל דע תועיגמ םיחצרנהו םיכומה תוקעז .תוחירצה

 םידקפמ ,הצינילג תובוחרה תמוהמ ךותב ,ועיפוה הלילב 12.30"ב

 .םתלועפ זרזל םישנאה תא וצירמהו .ד.סו .ס.סה לש םיהובג

 .ססה ישנא .םד םיתתושה ,םיתמומה םיברתמ .תורבוג תויריה

 דבלמ ,די"ינומר רפסמ םהמ דחא לכל .םיערפתמ םישמוחמ םימרדנ'זו

 םירטושה ידימ ימוגה"תולקמ תא םילטונ םה .לק קשנו היריה"תנוכמ

- 



 טהילגו לע םידדונתמ םיחצרמהו .םידוהיב םהב םיכמו ,םיידוהיה

 ...םתורכשב
 וצצורתה .םידוהיב הכובמ וליטה התמצעו "היצקא,ה תוימואתפ

 יזוחא וצצורתה .ןהישנ -- םילעב ,ןהידלי ודביא תוהמיא .םיפרוטמכ

 תוליפת ,תוללי ,יכב ללחבו ,םהיניעב העווז"ףוריט ,םימומהו המיא

 "| לארשי עמש ,לארשי עמש : תוקעזו

 תא םיפדור .ס.סה ישנא .תכשמנ םהיתורידמ םישנאה תאצוה

 תחקל שקבמ דחא לכ .וטיגה לש תוקוחרה תואטמיסהמ םידוהיה
 םניא םה םלוא .םייחב ראשיי ילואש הנומאב ,ךרדל והשמ ותא

 ןתא תחקל -- תוהמאלו ,םהיצפח לוטיל תוהש םידוהיל םיחינמ
 .'םהיתושירעב םידלי םיחצור .ןהיקנוי תא

 :רפסמ הלנמ ףסוי היאר דע

 רחאל היה הז .הנישהמ ונוריעה םילייח לש םידבכ םידעצ,

 -דחה תא ריאהל םלוכ ומוקי, :תוחירצ תועמשנ םואתפ .הלילב 2
 הליק 10 דע תוליבח תחקל ,רהמ שבלתהל ,תונולח חותפל ,םיר

 .הנשוק בוחרל -- הדובעה דרשמ לש םושיר"תודועת םע םירבג

 | ץור -- הנ/צינארג בוחרל -- םידליו םינקז ,םישג

 רוא ףצומ היה בוחרה .תוקסופ יתלב תוירי ועמשנ תובוחרב

 םירודכה .םיעלקמ"תתו הירי תונוכממ ורי .ס.סה ישנא .םוי רואכ

 -כנשכ .תיזח לש ןושארה וקב ינאש יתבשח .ונישארל לעמ וקרש

 תונפל יתוצרב .םיתמ תמרע וניניעל התלגתנ ,אינטולב בוחרל ונסנ

 םיפודר .האלה ונצרו ינמירה יבא .יתלפנו תמב יתלקתנ ,הדצה

 שולש ועמשנ ַאיב'ז בוחרב .תובוחרה תא ואלימש .ס.סה ידי לע

 תא תוחירצבו תופלצהב ,םיחדקא תויריב וצירה ןאכ .תוזע תוירי

 .הנצינארגל -- םידליהו םינקזה ,םישנה תאו ,הנשוקל -- םירבגה

 ונביבסמשכ הנשוק בוחרב ונפסאתה .רתוי יתיאר אל יחאו ימא תא

 דרגמה .ס.סה ישנא לש םיעלקמ"תתהו היריה תונוכמ ירודכ ומזמז

 .ףוסיאה תודוקנל -- םהיתבמ םידוהיה תא םיש

 תוירישעב ונודימעה .םיבר םידוהי וטקלתה הנשוק בוחרב

 .ימוגה תולקמו םיבורה תותקב תופלצהו תוכמ ידכ ךות .הרושל

 םהיתוחפשמ ינב ידימ חכב םיאצומ ןאכל וטלמנש םידליהו םישנה
 .םשל ךרדב ורונ םבור .הנ'צינארג ןוויכל םיחלשנו

 :רפסמ .ןמזייפש .פ הייארידע

 תיכוכזל תשורחה"תיב דיל ."היצקלס,ה הכרענ הלילב 2 העשב,

 םירטושו .ס.ס ישנא תרשרשב ובחרל בוחרה רתובמ ץיבוברג לש

 תורירשב "םושירה תודועת, תא .ס.סה ישנא םירקבמ ןאכ .םיידוהי

 םימרדנ'זה םידימעמ תרשרשה תא ורבעש "םירשואמה, תא .םבל
 .הרוש לכב הרשע ,רוטב

 ולספנש הלא תא .םימויא םירבד םישחרתמ תרשרשל רבעמ

 תחת תוומ-תמיאב םיצר םה םד"יתתושו םיכומ .הנ'צינארגל םישרגמ

 ,םינקז -- םבור ,םיתמה םילטומ בוחרב .תוצרמנ תוכמו םירודכ רטמ
 .םמד תוילולשב םידליו םישנ

 -תיב ןוויכב ונוכילוהו ונתוא ורפס "היצקלס,ה רמג םע

 תורשע המכב ורי םימרדנ'זה .תוירי בוש ועמשנ ןאכ .קשנל תשורחה
 .הדיעצב ורגיפש ונתצובקמ םישנא

 םירבגו םידלי ,םישנ םילטומ הצינילג תובוחרב לעשו דעצ לכ לע
 ילב םירוי םינמרגה .חטשה תא םיריאמ םירוקרז .היריב םיגורה
 רובש לכה .ןברוח -- םינפב .תוחותפ ץינילג יבשות לש תוריד .ףרה
 -ונ תופפועתמ םיעורקה םירכהמ .הצוחה וחלשוה םיצפחה .קסורמו
 : ...תוצ

 וטיגהמ קחורמה ,לודגה וטיגב םידוהיח לא ועיגה תויריה ידה =
 דליה .םישבולמ םלוכ .םהילע תלפונ המיא .םירטמוליק השולש ןטקה
 .תוזורא תוליבחהו םינכומ םיטוק

 וטיגבש םיתבב הקידבח תא .ס.ס לשנא ומייס םייתניב - = =
 -דחב ,תוילעב רצחל רצחמו תיבל תיבמ םירבוע םה התע .הצינילג
 ."םוקמב םהב םירויו םירתונה תא םיאיצומ ,םיפתרמב ,םיר

 הלא ןכו ,םיתבהמ תאצל ולכי אלש ,םידליו םינקז ,םילוח

 .םוקמב ורונ -- אבחתהל וסינש

 .החיצר-יעצמא תאצמהב הזב הז םירחתמ םייטסידאסה םיחצורה

 תוידיב וא םיבורה-תותקב םיגרוה ,םיעלקמ-תת ,םיחדקאב םירוי

 .ריקב םיחיטמ וא לגרב םהב םיטעוב ,םידלי םיעסשמ .םיחדקאה
 .לובגדאלל החמש םיאלמ םה השעמ תעשבו

 -מה וסנכנשכ .םהיתונועממ תאצל םידוהיה וצר םוקמ לכב אל
 והואצמ (דמלמ לרמש לש ונתח) גרבצראווש קחצי הפואה תרידל םיחצר
 -לו ונלכל ץקה :וזירכהו בוזעל וצר אל .םהינב תעבראו ותשא םע

 .םהייחל ץק ומש םירודכ המכ !םכצפחכ ונב ושע !וניתורצ

 ןב ןומה תופופצ תורושב דמוע ,הנלוד בוחר דיל ,ףיצרה לע
 טקשה -- וטיגה לש םונהיגה שער ירחא .םימיא-רטקשב םישנא יפלא
 .םישאוימו םישידא םישנאה .רזומ הפ

 .בר ןמז ךרא אל טקשה ,םדב

 םתיחנהב ,תונורקל םידוהיה תא סוחדל .ס.ס ישנא םיליחתמ הנה
 תועמשנ .תונורקל תחתמ רתתסהל םיסנמה שי .חצר תוכמ םהילע
 .םתוא תולכמה תוירי לש תורדיס

 חוכב םיאיצומ .ס.ס ישנאו םימרדנ'זה .תכשמנ תונורקב הניעטה
 .תחא המרעל םיקרוזו תודווזמו תוליבח םיעסונה ידימ

 תא םיבורה תותקב םיכמ .ס.סה ישנא לבא ,םיאלמ תונורקה

 וסנכוה רבכ .םישנא דועל םוקמ ונפי ןעמל ,תותלדה דיל םידמועה

 ,םישנו םירבג -- םישנא דוע םיקחוד םה .ןורק לכל רתויו שיא 0

 לש הבכש -- תונורקה תופצר לע .םימורע ףא ,ןוילע שובל ילב

 .רולכ

 הריגס םירגסנה תונורקל וקחדנ רבכ הצינילגמ םידוהיה ינורחא

 .תותלדה םג .ליתב םיפפולמ םישרקב םירוגס םיבנשאה .הלועמ

 :תואיק .םיססוג תולוק רוחרח .תוליפתו תוחינג תועקוב םינפבמ
 ..! לארשי עמש

 -ילג וטיג לש לטקה הדשל לעמ רוא עיצפמ רחשה .4 העשה

 .הצינ

 תידוהיה הרטשמה השגינ טכיופ רריפנבמרוטשה תדוקפל

 ףיצרו הצינילג תובוחרמ רבעש לילב תויריה תונברק תא תונפל

 תא םיסימעמ םירחא .דחא םוקמל םיתמה תא ףסוא קלח .תבכרה

 .לודגה וטיגהמ טארנדויה ידי לע ואבוהש תולגע לע תויווגה

 לכ .תוגורקל תחתמ םיתמה יוניפל וסיוג םידוהיה םירטושה לכ

 ישנא םידמוע ךרדה ידצ ינשמ .ותא ץרו ובג לע תמ סימעמ רטוש

 םיצירממו שא"יבכמו תבכר ילעופ ,תינלופ הרטשמ ,םימרדנ'ז ,.ס.ס

 .םידוהיה םירטושה תא ימוג"תולאב

 3 דועצל תואטיגה ינשמ הרטשמל הדוקפ הנתינ ךכ רחא

 תא "ליהבה,ל אלש ידכ ,תוידדצ תואטמיסב ודעצ םה םדב םילאוגמ
 עיגהשמ .תשורחה-יתבב הדובעל וכלה רבכש ,םינלופה םילעופה
 היה ובו וטוא עיפוה ,אשטיבוטּורנ בוחרל םידוהיה םירטושה לש רוטה
 .תכלוהו הלדג תוריהמב םתא עסנ אוהו ,ץורל םהילע דקפש ,טכיופ

 .םימרדנ'זו .ס.ס ישנא ףקומ וטיגהמ קלח היה לעָאוול ועיגהשמ
 .ןאכל הרבע "היצקא,,ה

 ,םישובל םהשכ םהיתבב ובשי םידוהיה !אב -- ורוגי רשא תא
 .םלרוגל ופיצו תונכומ םהיתוליבח ,הרזע"ירסח

 לכ .םיתבה תא בוזעל הדוקפה הנתינ רקוב תונפל 5,30"ב
 ישנא םודימעה ןאכ .לעַאווה ןוויכל םהיתוליבח םע ואצי םידוהיה



 תא וניעו וכיה .ס.ס ישנא .תוירי ועמשנ הפ 6ג .תורושב .ס.סה

 .םהיתונברק

 תודועת םע, :הדוקפ תעמשנ ."תויצקלס,ל ןמז םיזבזבמ םניא
 -תמ הנה .תוחפשמה ןיב םידירפמ "!הנימי ןדעלב !הלאמש םושיר

 .הנבמ התוא םיקתנמו הדועת ןיא םאל .הנבו םא תברק

 .ס.ס ישנא וליחתה העש התוא .םיפלאה ןב ןומהב זחוא שואי
 -נאה יפלא ברקמ .תוירי תועמשנ .םידוהיה תוריד תא זובלו דודשל

 "ותחפשמ ינב -- ודצל .גרבנטסק ברה לש ותומד תרקדזמ םיש

 יידי לעשכ ,טכיופ ופאטסיגה ןיצק הכמ םייוסמ עגרב

 םיכישממ וירחאו ,גרבנטסק ברה לש וינפב ,תונבל תופפכ

 -שמו ותוא םיפחודו .םהיבור תותקבב חצר תוכמ ותוכהל .ס.ס ישנא

 " חולשמ,ל ודעונש הלאל וחתפ

 םה .הצינילגבש וזל תפסותכ התיה לעָאוו בוחרב היצקאה

 םיפקומ ."תינכת,ל םאתהב םיפסונ םידוהי 2000-ב הסכמה תא ומילשה

 דורמ םניא ןיידע םינמרגה לבא ."שוריג,ל םה םיכחמ דבכ רמשמ

 .תושדח תושיגנ עגר לכ םיאיצממ .םי'צ

 -שנ .םיערוכ לכה !"ךרב עורכל םלוכ, :הדוקפ תעמשנ םואתפ

 תמעור הנה ךא .הלועפל םיכורד םיבור תואמ לש הקיפד תעמ

 .םימק לכה !"םוקל,, :הדוקפ

 .תוירי בוש ...םיקחוצ .ס.סה ישנא

 הצובקה לכ תא םיניעטמ ןאכ .תבכרה ףיצרל ועיגה ףוסבל
 .תבכרה תונורקל

 תכשמנ וירוחאמ .ןשע הלעמו רטק דמוע תידדצ הליסמב

 .םודאר ידוהי םיפלא 10 תניק הלוע תבכרל לעמ .תונורק תרשרש

 ורזחוה ,תודועת םהל ויהש ,ץינילגמ םישנ 187ו םירבג 0

 -תונה םיתמה ףוסיאו םירבק תריפח םשל ,הצינילגל תוצובק המכב

 תורידמ איצוהלו "היצקא,ה תובקע שטשטל םהילע לטוה ,םיר

 -ינילג וטיגמ םידוהי תצובק הרפח הלילה ךשמב .םשוכר תא םידוהיה

 וקרפ םיתמה תוסומע תולגעה .ץנל המריפה חטשב םירבק תורוב הצ

 .עווזמה ןנעטמ תא םעפב םעפכ

 םוצליא םש .אלאיב בוחרל םתוא וריבעה םיתמה ףוסיא רחאל

 .דחי םידליו םירבג ,םישנ ,ורפחנש תורובל קורזלו םימורע םטשפל

 ."םינסחמל םתוא ואיבהו ,תולגעה לע וסימעה םישובלמה תא

 רבוונדייז לארשי רפסמ הצינילגמ חולשמה תונברק תרובק לע

 המריפה האצמנ וב םוקמל ,אלאיב בוחרל ונתוא ליבוה רמשמה,

 תחת ,קנע תורוב םירפוח ,ךרעב םידוהי 100 תב הצובק וניאר .ץנָאל

 יפלכ םהינפו םיבר םיתמ םילטומ ויה םוקמב .ס.ס ישנא לש םתדוקפ

 תא םהידימ וריסה ,םהיסיכ תא ורעינ .םהידגב תא וטישפה .הטמ

 יטשופ לעו םירבקה תריפח לע וחקיפ .ס.סה ישנא .תועבטהו םינועשה
 ץינילגמ םישדח םיתמ תוסומע םעפב םעפכ ואב תולגעה .םיתמה

 .תוריהמב דובעל ונוצירמה ,םימחר ילב ונוכה םיחצרמה .ריעהמו

 םע .ס.סהו הרטשמה דקפמ אלאיב חטשל ועיגה רקובב 8יב

 ,האנהב וכייח ,שרגמה תא ובבוס סרָאפישו םולב םידקפמה .והטמ

 .דיסב םתוסכל דציכו םירבקב םיתמה תא רדסל דציכ תוארוה ונתנ

 -יתסה םידגבה תמירעל תחתמ יכ ,.ס.ס שיא עידוה םייוסמ עגרב

 םידקפמה .םיתמה םע דחי םוקמל ואבוהש םיעוצפ המכ םידוהיה ור

 .תוירי ועמשנ דימ .תוארל ושגינ

 שיא 50 ונתוא ודימעה -- רבוונדייז רפסמ -- ךכ רחא דימ

 דומעלו תורובל תדרל םהילע וויצו םישישק 6 ונכותמ ורחבו רוטב

 .ססה דקפמ .םירבקה ינפ לע ודימעה ונתוא .םיתמה תויווג לע

 .םיעוצפה םידוהיה תא ואיבחהש םושמ ,וריי הלא השש יכ ,עידוה
 ועמשנ "העדוה,ה ירחא .ךכ השעיש דחא לכ לש ולרוג היהי הזו

 םיקסועה ,ופסא םויאה ףא לע ...תונברק 6 דוע עלב רבקהו תוירי
 ".םייחב ראשנו הכז .ןמפיז םשב עוצפ ידוהי .םיתמב "לופיט,ב

 100*מ הלעמל םיכורא תורוב 3*ב ורבקנ .אלאיב בוחרב .הצינילגב
 יבג לע תחא .תוכוראו תורשי תורושב ,העווזהדליל תונברק

 "דיס תבכש -- תחא לכ לעמו ,הינשה

 :רפסמ ןמנזייא ףסוי

 בוחר ךרד ונרבע .הצינילגל םידוהי 200 תצובק םע יתלבוה,

 םינבאה .לעַאוומ םישרוגמה םדוק ורבע הבש ,שטיוואטוראנ

 .םיתמ םילטומ ויה םידעצ המכ לכ .םדמ  ומידאה בוחרב

 וניעשה .םיתמח תא ומירהש שי .ומליצש .ס.ס ישנא בוחרב יתיאר

 .ומליצו -- תוכחוגמ תוזופב םודימעה ,תוריקה לע םתוא
 וסינ הצינילג יבשות ,ונתצובקמ םידחא .ָאיב'ז בוחרל ונעגה

 .םוקמב ורונ םה .םהיתבל סנכהל

 ואיצוה .ס.סה ישנא דציכ יתיאר הרטשמה תדקפמ ןינב דיל

 ואבחתהש תבו םינב השולש ,םא ,בא .תושפנ 6 תב החפשמ םתרידמ

 .םלוכ ורונ וניניעלו ,תיבב

 תורידב ונאצמ הצינילגב םידוהיה לש םשוכר תא ונפסאש תעב
 " םיתמ הברה

 ליטהל היה ונילע -- ןמדירפ השמ רפסמ -- .ס.סה תדוקפ יפל,

 "!לסו הטסורפ תניפב רצחבש ,ינרוכז .בוחרה תולעתב םיתמה תא
 היהש ימ) דלפנייש העודיה תידיסחה החפשמה םעפ הרג םש ,יקצַאב

 ףוטע תמה דלפנייש תא םיחישה ןיב ונאצמ ,(ןייל תונח לעב

 התיה ,תוגרדמה לע ,ונממ קחרה אל .םד תילולשב אופק ,תילטב

 ".התמה ותשא תחנומ

 .םודאר ידוהימ שילש ושרוג ,טסוגואב ישימחה םויל רוא ,הלילב

 .םהיתוחפשמ ינבמ קתנהל וצר אל יכ ,תובדנתהב וכלהש םהמ שי
 ריקי תא םישפחמו םה םימומה .ןוגי יאלמו םילבא םיראשנה תובל

 |  ...םייחב םניא רבכש םהיר
 תוכשמנ וטיגה תואיצימ .רופא וטיג"םוי לש רקובה אב בושו

 -מרגהש רישה עמשנ קוחרמ .םינושה םילעפמל םילעופ לש תורוש

 .רישל םילעופה תא םיצלאמ םינ

 לודגה וטיגה לוסיח
 (ב"'שת לולאב 'דדו 'ג םויל רוא)

 תוצע וסכט םיבר .לודגה וטיגה ייח תא עזעז הצינילג "שוריג,

 וששח דחוימב .תונוש תודועת תרזעב רקיעב ,םייחב ראשהל ךיא
 םיצפחה בטימו הנורחא הטורפה תא .םידלילו םירוהל יופצה לרוגל

 תוחפשמל ורסמ םידליה תא .םירוהל "הבוט, הדמע תגשה דעב ונתנ

 ואיבחה םירצונש .םיטעמ םנמא ,םירקמ ויה .םיבורמ םימדב תוירצונ

 אל לכה"ירסחו םילדלודמה םינומהה ךא .םולשת ילב םידוהי ידלי

 .תברקתמה הרעסל ופיצ דרח בלב .אצומ לכ םמצעל ואר

 םע דחא םיצעיתמ ,הרטמ ילב םישנא םיצצורתמ תובוחרב

 םיטוקליו תודווזמ םע םידוהי --- םהה םימיל תיסופיטה הנומתה .ינשה

 םהמ םינוקה ,םירצונ םהל םיכחמ יראה דצב ."וטיגה תואיצי,,ל םיצר

 "פח םירצונל ורסמ םירחא .לכה ורכמ .תוטורפב םשוכר תיראש תא

 רתוי םירישעה .םייחב והשימ ראשיי ,תאז לכב ,ילוא .הנמטהל םיצ

 .םיתבה תוריקב וא ,תורובב ךרעדיצפחו תורוחס םינימטמו םירבוק

 םירטושה םע ןיאושנ -- היה תונבה "תלצה,ל םיעצמאה דחא

 םהישנ לע ,םידוהיה םירטושה וזכור ,ךרעב ,טסוגואב 10-ב .םיידוהיה

 .5 ץרפ בוחרב שוטנ תיבב ,םהידליו

 -שמ,ה תובקע לע תוקחתהל םידוהיה ידיילע וחלשנש םינלופה
 םש .הקנילברט דע העיגה תבכרהש /ועידוהו ובש ,הצינילגמ "חול
 שוריפ .ךשמנ עסמהו ,םינמרגב -- םינלופה תבכרה ידבוע תא ופילחה
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 וחלשיי םיאירבהש .ורבס לכה .עודי זא היה אל "הקנילברט. הלמה
 .םלרוג עדוי ימ -- םידליהו םינקזה וליאו חרזמב ךרפ תודובעל

 ידידלע הווטצנ ,שטיבורדנש ר"ד םילוחה תיב לש ישארה אפורה

 יאפור .םהיתוחפשמ ינב לכ לע םיאפורה תמישר שיגהל ופאטסיגה

 רשע דחא ."היצקא,, עגר לכ הייופצ התיה .המישרב וללכנ אל םיינישה

 םירהצה רחא ןושאר םויב ועיפוהשמ .תוחיתמב וטיגה לע ורבע םימי

 -- למשחה ידומע לע תולודג תורונמ ןיקתהל למשחה תרבח ילעופ

 .וטיגה לכ עזעדזנ

 רייוזמ םינלופ םירטוש ,וטיגה תואיצי לכ ,ופקוה ברעב 8 העשב

 עיפוה ןמזב וב .יראה דצל וטיגהמ תאצל דחא ףאל ונתנ אלש ,םינ
 סייגו ,קשנל תשורחה"תיבב םידבועה םידוהיה תא ףסא ..ד.סה דקפמ

 הצובקה .הדובעל םירשכומו םיאירב םישנא לש השדח הצובק ןוזפחב

 תא לבקל חילצה דקפמה ךא ,ופאטסיגה ידי-לע הרצענ תאצויה
 .קשנל תשורחה"תיבל תאזה הצובקה תא ךילוהל ופאטסיגה תמכסה

 תידוהיה הרטשמה דקפמ עידוה הלילב 12 העשל ךומס

 רובעכ ."היצקא. היהת אלש חיטבה הלהו ,טכיופ םע רבידש

 עידוה טכיופ .הדקפמה תיבל םירטושה וקעזוה םיעגר 0

 רובעתש גואדל תידוהיה הרטשמה לע ."היצקא.  עצובת הלילה :םהל

 רשא תא םידוהיה םירטושל הרוה ךכ רחא .םימד"תוכיפש ילב

 תווצלו םיתבב רקבל םהילע םהידיבש תומישרה יפל .תושעל םהילע

 -הרטס רכיכב ףוסיאה תדוקנל אובל ,ללכהמ אצוי ילב ,םלוכ לע

 .ךרעה"יצפחו םיטישכתה תא םתא תחקל םישנאה לע .וטסאימ

 תא םתא וחקי הכאלמה ילעב, .רמא -- "םהמ חקלי אל רבד םוש,

 ."םימי 3--27ל ןוזמו םתדובע"ילכ

 תואיציה דיל .תולודג תורונמו םירוקרזב וראוה וטיגה תובוחר =

 .םירוכיש ןשטיודסקלַאּפו םידמב םינמרג לש תורמשמ -- וטיגה לש

 -רב .םילייחהה ידעצ לש םידהה קר םיעמשנ .בוחרב תוומ תממד

 .םויה רואכ -- רוא וטסאימ"חרטס רכיכב דוחיבו ,םיישארה תובוח

 שי .ףוסיאה רכיכב םיזכרתמ .םינכומ לכה .תורידב תרבוע הרטשמה
 לַעָאוו בוחרמ טרופאפאר תחפשמ) םייחב םניא בוש ןהיריידש תוריד
 .(תעדל םמצע תא ודבא -- הקסבוקילרוושמ אקסיווַאשטש לחרו

 םיסמוע םה םש .ופאטסיגל םידוהי םירטוש 10 חלוש טכיופ
 -תבכר תדמוע ליווירמ ףיצר לע .תבכרל םתוא םיליבומו םישרק
 םירשג םיביכרמ םישרקב .תונורק לש הכורא הרוש תב אשמ
 .תונורקל

 םימרוזה ,םהיתוחפשמל םידוהי האלמתמ וטסאימ"הוטס רכיכ

 םירחאו ,תולודג תוליבח םיסומע םקלח ,תואטמיסהו תובוחרה לכמ

 .םהיניעב המיאו רעצ .םהיבג לע םיטוקלי

 ואב םינושארה .רהמ האלמתמ רכיכה .הלילב 12.30 העשה

 .םידוהיה םירטושה וא ,םינמרגה ידידלע םילבומ םה התע .םמצעב

 עצמאל -- םושיר תודועת םע. :תינמרג הדוקפ תעמשנ םואתפ

 ןוויכל -- םושירדתודועת ילב ;חור ילוחל ח"היב תמוח דיל רכיכה

 קוחרמ .רתויו רתוי תועמשנ תויריה "תידוהיה הרטשמה תדקפמ

 "םושירה"תודועת,, ילעב .בוחרה תפצרמ לע םישנאה םיללצכ םיארנ

 -נאה בור .םיעגושמה תיב תמוח ךרואל םיבצייתמ תורחא תודועתו

 .הרטשמה תדקפמ דיל םיזכרתמ ,םידליו םינקז ,םישנ רקיעב ,םיש

 .הירמרדנ'זו .ד.ס ,ס.ס ישנא תרשרש תבצינ תוצובקה יתש ןיב

 חיר ףדונ םינמרגהמ .תוללעתהבו תוירזכאב "היצקלס,ה תכרענ ןאכ
 .םיללותשמ .םיבהלושמ ,שאר דעו לגר ףכמ םיניוזמ םה ,ש"יי לש ףירח
 .רתויו רתוי תורידת תושעגנ תויריה .םירויו םיכמ

 םידמועה םינמרגה תשולשל םהיתודועת םיגיצמ 'תודועתה ילעב
 וינפב -- הזמ רתויו ,הדועת לכב טבמ םיקרוז וללה .בוחרה בחורב

 רבעל ,הלאמש רובעל ול םינתונ ,םהיניעב ןח אצומש ימ .ולעב לש

 תנומה ינמרג דמוע רעשה חתפב ."הקלג,, תורועל תשורחה"תיב רעש

 ...תלדה לע ןמיס ותושעב ,המינפ םיסנכומה לש תוירישע יתש לכ

 רבעל ןהילעב תא םיחלושו תודועתה תא םיערוק םבורל לבא

 .הרטשמה ןינב

 וראשנ םיבר .םירידבו םיתבה תוילעב ואבחתה םיבר םידוהי

 זוזנ אל, .ס.סה ישנאל םעידוהב .םתחפשמ ינב לכ םע םהיתבב

 "ידה תא קודבל םינמרגה ולחה הלילב 1 העשב ."ונב ורי -- ןאכמ
 .ורונ הב םיאצמנה לכ .תור

 םיקוסע רבכ הלילב םיתש העשב .םתכאלמ םיזרזמ םינמרגה

 רדסה לע תרמוש תידוהיה הרטשמהו ,.ד.סו .ס.ס ישנא 10 היצקלסב

 .תועורק תודועת לש תומירע ומרענ םינמרגה ישנא ילגרל .תורושב

 דוגתמ וטיגה תובוחרב םג .םיגורה םילטומ וטסַאימ-הרטס רכיכ לע

 .תונשנו תורזוחה תויריה תוערוק לילה תממד תא .תויווג תולל

 העשב קרו ,רקובה דע םישנאה ודמע "הקלג,, תשורחה"תיב רצחב

 בוחרל םיממושה תובוחרה ךרד -- שיא 1800 ךרעב -- ,םוליבוה 7

 .תוקירה תורידל סנכיהל םהילע וויצ םשו הקסבוקילראווש

 ידקפמ דיל םיפסאנה ."ולספנ,ש םידוהיה עסמ לחהו רוא רקובה

 ודעצ רוט ירחא רוט .שיא ףלא ינב םירוטב םידעוצ ולחה הרטשמה

 תותקב וכיה הכילהב םירגפמה תא .תיליוויראמה תבכרה ףיצרל

 ףיצר .םדמ םיבוטר ויה עסמה רבע םהב תובוחרה .םוגרהו םיבורה

 ,הקפק לש ודוקיפב םיניארקוא םגו ..ס.ס ישנא אלמ היה ליווירַאמ

 סנכיהל ,םהיבורדתותקבו תולאב תוירזכא תוכמב ,םידוהיה תא וצירמהש

 טושפל וצליא ףא .םישנאה ידימ תוליבחה תא חוכב ואיצוה .תונורקל

 האמ לש הצובק הקסעוה רקוב תונפל .םיילענ ץולחלו ףרוח ידגב

 .ץנפ לש ןגל םתלבוהו תולגעה לע םתסמעה ,םיגורהה ףוסיאב םידוהי

 ,ץנפ ןגב רוב תריפחב תרחא םידוהי תצובק הקסע ןמז ותואב

 תא וטישפה .תולגעה תא וקרפ ןאכ .וכרא רטמ 107ו ובחר רטמ 3
 םידוהי רפסמ .ךרע"יצפחו ףסכ םהיסיכב ושפיח .םיתמומה ידגב

 ,תובכש תובכש ,הינשה דיל תחא ,תויווגה תא וחינהו רובב ודמע

 תולגעב םיכנ 20 ואיבה .ס.ס ישנא .שארל"םיילגר ,םיילגרל-שאר

 םפרעב וברי .ס.סה ישנא .רובה דיל ודמעוה םה .םיאירב ידיב תולבומ
 .רובל וכילשהו וטישפה תויוגה תא .דחי םג םיאירבהו םיכנה לש

 תא וקחד ,.ד.סהו .ס.סה יניצק לש םתוחכונב ,ליווירמ ףיצרב

 תא .ס.ס ישנא וטישפה תונורקל םתסנכה ינפל .תונורקל םישנאה

 תוליבחה תא חוכב םיאיצומ ,םהילענ תאו םידוהיה לש םיבוטה םידגבה

 .םימיאה הזחמב תננובתמ הביבסהמ תינלופה היסולכואה .םהידימ

 דוע םע דחי ינוחלש -- ןאמצכ .ב.ש רפסמ -- םכשה רקובב,

 ונתדובע ונרמהשכ .ליוויראמ ףיצרב תבכרה תונורקל םיריעצ 5

 .המויאה הכאלמה ונל התכיח םש .ץנפ לש ןגל ונינפוה ,תונורקה דיל

 לע ודמע .ס.ס ישנא .שוריגה"חולשממ םיתמה לכ תא קלסל ונצלאנ

 תא רוכזא ייח ימי לכ .ינזאב יתשרחנש דע .םהיתוכמ ואילפהו יבג

 .ולאה תומויאה תועשה

 :הדוקפ הנתינ .ואבחתהש הידלי תעברא םע השא ואיבה יניעל

 .ורונ םלוכו ."עורכל,

 רובל קורזל יתצלאנ רשאכ ,היה יליבשב רתויב םויאה רבדה
 .הדוקפה תא אלמל יתבריס .ןיידע תומח ויהש םידלי תופוג דיסה
 יניא -- םייחב יתראשנ דציכ .םיתמח לכ םע דחי רובב יתבכש דימ
 " .עדוי

 -והי 2000 לש הנורחאה הצובקה .הקיר וטסאימ"הרטס רכיכ ...
 לש הסכמה יכ ,תבכרל הלבוה אל רבכ ,שוריגל תדעוימ התיהש ,םיד
 לעָאוו בוחר לש ילאמשה דצבש תורידל וחלשנ םה .האלמנ הלילה
 | .ושרוג םרט םישנאה םשמ'

 םה .םישומח םינמרג תורמשמ םידעוצ םישרוגמה תובוחרב
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 לוגמ יתלב,ה ,לעַאווה לש ילאמשה דצה .ןטקה וטיגה תא םיפיקמ
 םיפצמו עשייירסח םידוהי םיבשוי םהיתורידב .בטיה רמשנ ,"שר
 .םלרוגל

 םילפונ םה .םיחצרנח תרובקב םידוהי םיקוסע ץנפ לש ןגב

 םימרדנ'זה .תופסונ תויווג םעפב םעפכ תואיבמ תולגעה .השלוחמ

 .םהיבורדתותקב םיכמו םילעופה תא םיצירממ

 דורהה תא םימלצמ .םיינמרג עונלוק-ימלצ םע סובוטוא עיגמ

 .'וכו ןתבכשהו תויווגה תטשפה תא ,היריב םיג

 םידבועה םידוהיה .שארה לע תחפוק שמשה .םירהצב 12 העשה

 לש תונברק 400 ונמטנ הפ .םתסנ ץנפ ןגב רבקה .העיזב םיפוטש

 .העווזהדליל

 םהיתבב ולפנ םהמ קלח .הליל ותואב "וחלוש, םידוהי 0

 .טארנדויה ירבח םג םישרוגמה ןיב .בוחרב וא

 .ורזפתהי וחרב (םוירוטלוזיא) "רגסהה ירדח,ב ורגש םיינעה

 ישנא ינורחאב ןידה אוהו .בוחרב .ס.סה ישנא ידיב וגרהנ םבור

 .םינקזה בשומ

 יתיאר -- ץוקאר המלש רפסמ -- רקוב תונפל 3 העשב,

 סרַאפישו תורושב תרדוסמ ,הנש 15 דע 47מ ליגב ,םידלי תצובק

 בורקבש םידליל חיטבה ...דאמ בידא היה אוה .םהב לפיט ומצעב

 ופרוצו םירוטב םתוא דימעה .דלי 5007כ ויה .םהיתבל ורזחי

 לע בשוי ,רויעה ןקזה רוטנס תא יתיאר םוקמ ותואב ."חולשמ,,ל

 וילע הויצו ושאר לע תילט םשש ,.ס.ס שיא דמע ודילו הכרדמה

 ".תוומל הרונ עגר רובעכ .חפייתה ןקזה רוטנס ."ללפתהל,

 -- םוקמה תביזע הרוסא "ןטקה וטיג,ל וסחדנש םידוהיה לע

 וב עצוב םרטש וטיגה קלחמ םידוהיה .םהילע תרמוש הירמרדנ/'זה

 תורמשמ םיבבוס תובוחרב .םהיתוריד תא בוזעל םהל רוסא ,שוריגה

 .הירמרדנ'זהו .ס.סה

 םידיקפ .תונחלוש ודמעוה הקסבוקילראווש בוחרל הסינכה דיל

 רייצב ,שדחה וטיגה לש םיבשותה םושיר ועציב םדיל ובשיש םידוהי

 .שדחה רפסמה תא "םושירה"תודועת,ב םנ

 תורצחב וא בוחרה תפצרמ לע םמצע תא םישנאה וליטה םיפייע

 -כיי אל הקסבוקילראווש בוחרש םינמרגה ועידוה רקובב .דימ ומדרנו

 םירבוע הז בוחרב "ורדתסה,, רבכש םידוהיה .שדחה וטיגה ימוחתב לל

 םיבבותסמה םינלופה .ןיא ןוזמו -- םיבער םישנאה .םירחא תובוחרל

 -- םחל רכיכ ריחמ .רדגה ךרד .הבינגב םחל םירכומ ,וטיגה דיל

 .בוהז 0

 .םתרובקו םיתמה ףוסיאו הפיטחמ ענמהל ידכ ,םיאבחתמ םידוהי

 םינקורמה םיתבב רדתסהל םיללמואה םידירשה וקיפסה אל דוע

 "ורסח, םיחצרמל .הנלטיפש בוחרב בצייתהל ווטצנ רבכו ,םיברחהו

 ,תורושהמ -- םבל תורירש יפל -- אצוה הז רפסמו ,שיא 300 הסכמל

 .הקנילברטל םכרדב תבכרה"תונורקל חלשנו

 .ר :תויחאה תורפסמ ידוהיה םילוחה-תיבמ םילוחה שוריג לע
 תובר תוחפשמ ולדתשה שוריגה ינפל דוע :רנבא'ז-שטיבוכלוּו ןאוויר

 -תיבש ,החנהב .םילוחה תיבב םישושתה םהיבורקו םהירוה תא זפשאל

 | ."חולשמ,מ םליצהל יושע םילוחה

 ןכ .םילוח 53 -- םילוחח תיבב םיזפשואמ ויה "חולשמ,ה תעב

 ףסוי רבעשל טפושה ,םיתמה רדח דילש ורדחמ ,םילוחה-תיבל רבע

 םילוחה-תיבב .1940 תנש לש תושיגנה תעב ןאכל עיגהש ,ןמרקב

 בוש הייופצש העידיב .יאופרה תווצה ישנא לכ טעמכ ,ואבחתה

 ר"ד המא תא םילוחה-תיבל שטיבוכלוו תוחאה התא האיבה 'היצקא,,
 .ח"היבב הדיחיה האפווה אוהה הלילב התיהש ,שטיווכלוו אעמאלאס

 רצחל תינמרגה הרטשמהו .ס.סה לש תוגולפ וסנכנ הליל ותואב

 תא הנימ סרַאפיש .םהלש זוכירה"םוקמ תא הפ ועבקו םילוחה*תיב
 -תיב ןינב תא בוזעל רסאנ .םילוחה-תיב תלהנמ שטיבוכלַאוו ר"ד

 םניכהלו םהיתוקלחמ יפל םילוחה תמישר ןיכהל וויצ ןכ .םילוחה
 .ברעב 11יב ינש םויב ךרדל

 ורבעוי יאופרה תווצה םע דחי םילוחחש ,רמא ופאטסיגה שאר

 24-ל ןוזמ םילוחה-תיבל שי םא ,לאש םג אוה .רחא םילוח-תיבל
 .תועש

 הוויצו םידקפמ רפסמ תיוולב סרָאפוש עיגה ישילש םויל רוא

 םילוחה תמישר רקוב תונפל 3 העש דע ןיכהל שטיבוכלוו ר"ד לע

 .םהיתוטימב בכשל םיצלאנה השק םילוחהו לגרב תכלל םירשכומה

 יכ .ךרדל הדיצ םהל ןיכהלו ליענהלו שיבלהל הוויצ םינושארה תא

 וחיטבה השק םילוחה ליבשב .רחא םילוח-תיבל םתוא םיריבעמ
 .תולגע איבהל

 ,ןובס ,ןוזמב םודייצ ,םילוחה תא ושיבלה יאופרה תווצה ישנא
 ירתונש רתוי םישושתה םילוחה ולביק תונמה ןתוא) ב"ויכו תובגמ
 דוחה םג םלוא ,םילוחה-תיב ימלואמ דחאב ופסאתה .(םהיתוטימב

 הצובקל ופרטצהו וקזחתה ,םיכנ ןכו ,רתויב השק היה םבצמש םיל

 .ךרדל תאצל הדמעש

 .ס.ס תוקלחמ םילוחה-תיב ןינבל וסנכנ ,ךרעב ,הלילב 12 העשב
 יאופרה תווצה תא ורגס סרַאפיש תדוקפלו ,תיניארקוא הרטשמו

 ,(שיא 29 דחי) .םיחותינה םלואב יקשמה לנוסרפה תאו ,םלואב

 םירוצע ויהש גרברבליזו רבליז םילוחה תא רודזורפל ואיצוה ךכ רחאו
 רחאלו .תוירזכאב םילוגרפב םתוא וכיהו "םיריחמ תאלעה, ןוועב
 .םהינש ורונ םיטעמ םיעגר

 שולשב וריו ןימ-תולחמב םילוחה לש הקלחמל וסנכנ ךכ רחא
 תא .רחא םילוח-תיבל וריבעה "תוירא,ה תא וליאו ,תוידוהי

 10 םהל ועבקו ,הצחרה"רדחל וסינכה (שיא 15) יקשמה לנוסרפה

 םיכסה שטיבוכלוו ר"'ד תשקבל .ךרעה"יצפחו םיפסכה רוסמל םיעגר

 איצוהל הוויצ אוה .יאופרה תווצל םפרצלו דוחל םחלשל אל סרפיש
 .םילוחה-תיבמ םלוכ תא

 -תיבמ אצומ לנוסרפהש םתוארב םיכנהו םישושתה םילוחה
 .םמצע ליצהל וצרו תוטמהמ םינורחאה םהיתוחכב ולחז םילוחה

 םהילגר לע לזרבייספ םע םיקתושמ : תוליגרד-יתלב תועפות וניאר

 הצר ,םילוחה"תיב דסיימ לש ודכנ ,82-ה ןב ןמרקב ףסוי .וכלהו ומק

 .ותטימל בשו שאייתנ ךא "םיכלוה,ל ףרטצהלו םוקל

 ינפל) םיינמרג תורמשמ ףקוה םילוחה-תיבמ אציש לנוסרפה

 הדובעה"דרשמ ןינבל אבוה ,(םידוהי םירטוש וכיח םילוחהדתיב
 .םידוהיה םיאפורה רתי םג וזכור םש ,ידוהיה

 םידוהיה םירטושל הוויצ ,רֶאשטֶאב הרטשמהו .ד.סה דקפמ

 ,םתוא וביכשה לגעמ יצחב .ץנפ ןגל םהיקולחב םילוח 59 איצוהל
 .םותימהו םהב ורי םיעלקמ"תתבו

 הינמ תרסומ םינקזה-בשומו םימותיה תיבמ "שוריג,ה לע
 : דלאוונירג

 םינמרג םהבו םיסובוטוא ועיגה רקוב תונפל ישילש םויב, --

 וסנכנו החונמב ושבלתה םה .םתנשמ םידליה תא וריעה .םישומח

 ןיב קליח אוה ןורחאה עגרב .רבליז ר"ד ךנחמה םהיניב .םיסובוטואל

 .םח בלחו םחל םידליה

 .םיתילטו תונטק תוליבח םמע וחקל םינקזה

 לנוסרפה ישנא לכ וחלוש םינקזהו םימותיה"םידליה םע דחי

 יכדרמ .ותשאו דלפסורג ,ותחפשמו רבליז ר"ד :םימותיה תיב לש

 תלפטמה ,ןמדירפ המחנ ,ןאמניילק המלעה ,לָאקסייוו ,ותשאו רגנל

 .ץיבקדוי האל תיחבטהו הקנאיב אינול

 .הרתונ ,ובצ הילגרש ,על'הקבר םימותיה-תיב לש הנקזה הפואה

 ןגל תוקבדימ תולחמל םילוחה-תיבמ םילוח 7 דוע םע הלבוה איה
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 רחאש .3 ןב דלי דרש.התרונ םשו -- םימותיה"תיב ןינב ירוחאמש

 .תוקבדימ תולחמל םילוחה"תיב לש יאופרה לנוסרפה וב לפיט ךכ

 דרוג ,וגָאקסבאשרוו בוחרב רהוסה-תיבב םיאולכ ויהש םידוהיה

 אפיל .רגייג םיכאוי "וטיגה ילשומ, םהיניבו ,ינשה הלילב וש

 .רנייווו ,ץכ לארשי ,רלדנהצייוו
 םיללוגתמ וטיגה תובוחרב .ישילשה םויה לש רקובה ריאה

 ידוהי יפלא ורבע הב ךרדב ויה םילטומ םהמ רתוי .תואמל םיגורה

 .ודרשש םידוהיה םיקסוע םתרובקו םיתמה ףוסיאב .םודאר

 :רפסמ ןמזייפש הספ

 -ןגב םילודג תורוב בוש ורפחנ רקוב תונפל ישילש םויב, --

 -אלמ,ב וקסע .םיכרדהו תובוחרהמ םיגורהה לכ ולבוה ןאכל ,ץנפ

 וקדב םירחא ,םידגבה תא וטישפה םהמ קלח ,םידוהי 100"כ וז "הכ

 הקסע תרחא הצובק .םינמרגה םימרדנ'זל אצמנש המ ורסמו םיסיכב

 ןכ .םיגורה תבכש לכ לע דיס רוזיפבו תורובב תויווגה תבכשהב

 וכו גג תוילע ,םיפתרמה ,םיאובחמהמ םיגורה ואבוה

 -'זל ןתג אוה .ןמסורטש רגיחה ןעשה תא ואיבה דציכ ,ינרוכז

 דנ'זה .םייחב וריאשיש ,םינועשו בוהז ףלא 70 ףתרמב ואצמש םרד

 הרי ומצעבו ץנפ ןגל וליבוה ,םינועשהו ףסכה תא ונממ חקל םרד

 .םיבר ויה הלאכ םירקמ .ינומהה רבקב רבקנ אוה ףא .וב

 -בארטב תוומל םודארמ "ושרוג,, 1942 טסוגואב 17--16 םימיב

 .םידוהי ףלא 207כ הקניל
 רכיאל שפחתה ,הציפקב הדמשהה"-תבכרמ טלמנש ץיבוקרב ןתנ

 לע ורופסל ןימאהל הצר אל דחא ףא ."ןטקה וטיג,ל םודארל רזחו

 -בשויל אבשכ .ןימאהל בריס ויבא וליפא .הקנילברטב הדמשהה

 ,ןוריעצ, :רמאו וב רעג ,ךכ לע ול רפיסו ןאמטסאפ טארנדויה שאר

 .דרשמהמ וקרזו ,"תויוטש רבדת לא

 םיחצרמה

 דאר הרושב ויה םודארב ינומהה חצרה לש םירישיה םיעצבמה
 הלתינו טפשנ ,ספתנ) רשטב לרנג -- הרטשמהו .ס.סה דקפמ :הנוש

 לש רריפנבמרוטש ,טכיופ .ס.סה לש רריפמרוטשטפואה .(םודארב

 לש רריפמרוטשטפואה ,(םודארב הלתינו ,טפשנ ,ספתנ) םולב ,ס.סה

 -מרוטשרטנוא ,סרָאפיש .ס.סה לש רריפמרוטשרטנוא ,ךירנייוו .ס,סה

 -מרוטש ,דליש .ס.סח לש רריפמרוטשרטנוא ,לֶאקַאש .ס.סה לש רריפ
 לש רריפמרוטש ,סכופ .ס.סה לש רריפמרוטש ,ןמיונ .ס.סח לש רריפ

 םיחצור דועו דועו ,רדנלרוק .ס.סה לש רריפרשרבואו הזוארק .ס.סה

 .םירחא

 (הדובע הנחמ) ןטקה וטיגה

 רחאל ,ןטקה וטיגל םישרוגמה לש קייודמה םרפסמ עובקל השק

 םויל רואו 177ה םויל רוא .57ה םויל רוא) העווזה"תוליל תשולש

 םידוהי 2/000-כ לבגומה וחטשב ואלכנ ןדמוא יפל .(טסוגואב 18-ה

 םהיתוחפשמו םירטושה ןכו ,התע"תעל םהילע החספ שוריגה תרזגש

 .שיא 300"כ ונמש

 דוקמב ואבחתהש םידוהי תואמ ןטקה וטיגל ורדח םהילע ףסונ

 .םינוש תשורח יתבב ודבעש םילעופו רתס"תומ

 דוהי 20007 כ (רוגס הנחמב) זא וקזחוה קשנל תשורחה-תיבב

 ,םישנ רקיעב -- םילעופ תואמ המכ אבצה לש הקפסא"סיסבב ,םיד
 .הנחמ לכב תורשע המכ ודבע םירחא הדובע-תונחמב

 .5,000-ב דמאנ ,םהה םימיב ודרשש םידוהיה לש ללוכה רפסמה

 עיגה 1942 ףוסבו ,257כ -- םידלי דואמ טעמו םישג זוחא 25 -- םחמ

 .םירצונ לצא םיאובחמהמ .הרקיעב ,האב תפסותה .דלי 70 -ל טרפסמ
 םידוהיה רפסמ לע םיטרפ .םבור ודמשנ ,ךכמ רחאלש "תויצקא,ב

 דרגה ןותעב םג ומסרופ תולודגה תודמשהה רחאל םודארב ורתונש

 ."זיירק רעמַאדַאר ןופ טפירשנעכַאוו,, -- דבלב םינמרגל דעונש ,ינמ

 .1942 טסוגואמ
 לכו "הייפכ"תדובעל הנחמ, :טלש ססונתה ןטקה וטיגל הסינכב

 .ס.סה ישנאל םידבע יפלא -- הייפכדידבוע ,אופיא ,ויה וב םיאצמנה

 ומליש ,הדובע-תומוקמ .םידוהי דיבעהש ינמרג לעפמ לכו .ד.סה

 םיבוהז 47 םלצא דבעש ידוהי לעופ דעב םיבוהז 5 .ס,סל

 "הניפ, ולביק, םה .הדובעדרכש םלוש אל םידוהיל .תלעופ דעב

 .דודהמ קרמ -- םיירהצלו ,רקובב הפק ,םויל םחל םארג 200 ,וטיגב

 ,שדחמ םושירב בייחתנ ידוהי לכ .הדלמרמ וא הנירגרמ םימעפלו

 .וטיגב ואצמהל רושיאכ שמישש ,הנחמב ורפסמ עבקנ ותדועת לעו

 .דבכ רמשמ בצוה וטיגל הסינכה דיל

 םידוהיה שוכרב לזגו דוש

 לודגה "שוריג,ה רחאל ראשנש םודאר ידוהי לש שוכרה לכ
 וקסע םידוהי 200 .םיצפחה ונייומ םש ,וטסאימ"הראטס רכיכל ףסאנ

 םישובלמו םינבל ,םירקי ךרע"יצפח .םיישדח ךשמב וז הדובעב

 ישנא ומסריפ ,ןוימה רמג םע .10 וטסַאימ"הרטס רכיכב וראשנ

 םירכמנ םיידוהי םיטיהר יכ ,תונותעב תועדומ הרטשמהו .ס.סה
 .השטיודדסקלופלו םינמרגל תיבמופ

 זוחא-ל ועבקנ "םיריחמה,, .1942 רבוטקואב הכרענ תאזה הריכמה

 השולש .הרטשמה תדקפמו .ס.סה ישנאל הרסמנ הרומתה .םכרעמ דחא

 .ןמוזמה ףסכה תא תונמל ווטצנ (.ל .א תודעה לעב םהיניב) םידוהי

 דבלמ) ,םיבוהז ןוילימ 57ל הלע םוכסה .םיישדח הכשמנ וז "הדובע,

 ,םהיסיכל וסינכה ,םוקמב וחכונש ,.ס.סה ישנאש -- בהזו םימולהי

 םיזגראב ואצמנ םיתעל .(םהילע םינוממל ךכ לע עידוהל ילבמ

 -סכה .םהלש םיקנראהו םיקיתה תא ןכו .םירכמ לש "תוירַא תודועת,

 דרגה םעל ףרוח-תרזעל ןרק, ןובשח לע קנבל וסנכוה ,ונמנש םיפ

 -וקמב םידוהיה לש הדובעה-רכשמ תוסנכהה ןכו םיפסכה רתי ."ינמ
 הנחמ לש הקזחאה"תואצוה יוסיכל ושמיש ,םינושה הדובעה"תומ

 ,תורדג תיינב ,למשח ,ןוזמל )הקסבוקילראווש בוחרב הדובעה

 םיטרופסנרטה יליבומ ושמישש .םיניארקואהו .ס.סל תורוכשמ םולשתו
 .(הקנילברטל

 יהנורוק, ינפחמב לוזגה שוכרה ןוימ

 תורוחב 50 םינמרגה ואיצוה ,שוריגה לש ןושארה הלילב דוע

 תא תוקנל ןהילע וויצו ,"חולשמ,ל תודעוימה תורושמ תוריעצ םישנו

 .םידוהיה יתבב ופסאנש םיצפחה ןוימב ליחתהלו הרטשמה"תיב

 רצ היה הרטשמה תיבו ,םיבר ךרע-יצפחו םיטיהר ורבטצנשמ
 וקיסעהו ,"הנורוק, ר"חהיב ינסחמל םיצפחה תא וריבעה ,םליכהמ

 ,םיעצמ ,םיילענ ,םידגב ,םינבל :וניימ ןה .תורוחבה לכ תא הדובעב

 ,ףסכמ תוגלזמו תופכ ,םיניכס לש תוכרעמ ,תוטומפ ,חבטמ"ילכ

 להנמ .הינמרגל וחלשנו וזראנ םיצפחה .דועו ףסכו בהז-יצפח

 "בה תא חקל אוה .ךירלוא םשב ינמרג היה םינסחמה לכב הדובעה

 .הדובעה רמג םע ברעב םשל ןריזחהו ,וטיגהמ רקובב תורוח

 הנמשת לבל תודבועה לע חיגשה רָאיימלטימ םשב ינש ינמרג
 ךרעה"יצפחמ םמצעל זוראל ושרד ,ויערמו אוה ,םרב ,ןהילכב רבד

 דובותכ יפל .הירטסואלו הינמרגל תוליבחב םחלשלו רתויב םירקיה
 וניימ ןה .וז "הכאלמ,ב תורוחבה וקסע הנש טעמכ .תויטרפה םהית

 "ברטל ולבוה ןהידוהיש ,הביבסב תורייעהמ ואבוהש ךרע יצפח םג
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 םילגתמ םיאבחתמה

 עקוב לוק ועמש םידוהיה יתבמ םיטיהרה יאיצומש .הרק םיתעל

 אל םינמרגהש םידוהי הלא ויה "וליצה םידוהי, :תואטורגה ןיבמ

 -יה וחילצה בורה תא .לודגה "חולשמ,ה תעב םרתסדתומוקמב םואצמ

 וטיגל םריבעהלו םינמרגה יניעמ םריתסהל ,שוכרה יאיצומ ,םידוה

 רצהל ידכ .שוכרה ףוסיאב םידבועכ וא ,תואטורגה ןיב םינומט ,ןטקה
 .םידבועה לע חקפמה ינמרגל רכשמ הקשמ םה וקפיס הלובחתב חיל

 תוילשא

 םע הוקת לש קיז ררועתה ןטקה וטיגל הסינכל ישילשה םויב
 ?סנ שחרתי ילוא .םודאר ימשב םייטיבוס םינוריווא לש םתעפוה

 דמשהה תוגחמו תוומה-תובכר תא וציצפי "םה,ש ,ונימאה םימימת
 התדבתה םלוא ,החרפ תועומשה "תיישעת,. .םלוכ תא וררחשיו ...הד
 .תוקעזא המכל ומרגש רויס-תוסיט אלא ולא ויה אל .רהמ שיח

 ןטקה וטיגב םוי-םוי ייח

 -- ץיקבו ,רקובב שש העשב ףרוחב -- ולחה ןטקה וטיגב םייחה

 טעמ וחיתרה .העש תיצחמב םוקל םידקה ללפתהש ימ .שמח העשב

 ידכ רעשל וצרו ,םחל תוסורפ המכ הדלמרמב וחרמ ,רהמ ומגל ,הת

 דוהיה םירטושה וראשנ וטיגב .הדובעל םיאצויה תורושב בצייתהל

 ןירג הלשטיא םע חבטמה ידבועו ,םידיקפה ,יאופרה לנוסרפה ,םייד

 תיבב םידוהיה םידבועל לכוא םוי לכ ריתוהל לדתשה הלה .םשארב

 .עיבשהלמ התיה הקוחר םנוזמ תנמש ,(אינרּוווטיוו) קשנל תשורחה

 ףילחה תורשכב םידיפקמל םלוא ,סוס רשב לבקמ היה עובשב םיימעפ

 הנמ דחא לכ לביק ויצמאמל תודות .הציב יצחב רשבה תנמ תא

 םע ברעיתעל וליחתה "םייטרפה םייח,ה .קרמו םחל לש "הנוגה,

 .הדובעהמ םישנאה לש םבוש

 םע דחי ורג ,ירובצ חבטמב ודעס אלה -- ?!"םייטרפ םייח,

 ,םוקמ לכמ .החפשמ ןיאבו הב דחייתהל הניפ אלל .,םירז םישנא

 םירקמ ירה .הנחמב םיראשנה לש םתייפיצב ושיגרה הדובעהמ םיבשה

 ךיל הריצע ירקמ ןכו ,ידמל םיחיכש ויה הדובעב תויריו תוכמ לש

 .'וכו ןוזמ טעמ תאבה ללגב ,וטיגל הסינכה

 תא לבקל ידכ ןסחמל כ"חאו חבטמל םיצר הלק הציחר ירחא

 ידכ ,םיברעב קר החותפה ,האפרמל םירהממה שיו ,תובוצקה תונמה

 .הדובעב םרגנש ,עצפ לע תשובחת לבקל וא אפורה לצא קדביהל

 אל שממ לש תופורת -- ןיריפסא תוילבט ונתנ םישוחמו באכ לכל

 -ובעהמ רורחשמ ונהנ תיניצר הלחמ ינמיסו הובג פוח ילבוס קר .ויה

 ששחה תמחמ םלוא ,םילוחה-תיבל הרבעהל וא םיימוי"םויל הד
 לדתשהו ,ותלוכי יפל דחא לכ ץמאתה .םויה תועשב וטיגב ראשיהל

 ...רורחש תדועתל קקדזהל אל

 םיער"תחיש ופטח ,תואטמיסב םישנא ודדוגתה ברעה תועשב

 שרדמה תיבל וסנכנ םייתדה .תותיזחב בצמה ...לעו ,אה לעו אד לע

 בוחרב ,ל"צז חקור ךלמילא רזעלא 'ר ץינ'זוקמ יברח לש ותרידב)

 תונוש תודוקנב .הרות לש הרואב .הלק העש ,םמחתהל (2 הנלטיפש

 רבעמש םינלופה םע "םיקסע, םימייקמה הלא םיפסאתמ רדגה דיל

 .רהמ שיח םה םירזפתמ רטוש ברקתמ רשאכו ,רדגל

 דוה םה .םילבסהו םינולגעה -- םהו ,"םייאמצע, םג ויה וטיגב

 .תורבקה-תיבל םיתמ ...ןכו וטיגל הקפסאו ןוזמ"יכרצמ וליב

 םיסוכמ םהשכ .םיתמה תא איצומו ויטוס םתור היה ןולגעה קילארשי

 הרודמ ,וירזווע תרזעב ,קילדה םש ,תורבקה תיבל ,םיטוטרמסב

 -- "םיחא רבק, הב תורכל לכויש ידכ .האופקה המדאה םומיחל

 ינפל דוע ,ללוח ידוהיה תורבקה תיב .דוחל םישנלו דוחל םירבגל
 וערו ,תובצמה תא ורקעש .,םינלופו םינמרג ידי-לע ,לודגה שוריגה

 םהב ופצרו ריעה תוצוחב וללוגתה תובצמה ירבש .וחטשב םהירדע
 | .תורצחו תוכרדמ

 קלח לצא ודדוע ,רחמב ןוחטב"יאה ,םוי"םוי תויופצה תונכסה

 םהיתוליל תא וליבש שי .לכל רקפומו יניצ סחי וטיגה ידוהימ

 -ירבדו םהיצפח ורכמ) ש"ייב םנוגי וחיכשה םירחא .םיפלק קחשמב

 תשורחה תיבמ "ואיבה., םימעפל .(הקשמ ונק הרומתבו םינלופל ךרע

 ,תונזח יקרפ םהינפל רש אוהו ,לטנור ןזחה תא (אינרּוווטיוו) קשנל

 תשגרהל וספתנ םישנאה ...ודקר ףא םירחאו ,ןגינ טייח רנכה

 רסוח .רחמה םויב ונימאה םיטעמ ."תומנ רחמ יכ -- לכאו ףטח,

 ...תוקרפתהה רצי תא ריבגה ךא .החפשמו םירוה

 תידוהיה הלהנהה

 בור םע דחי "ושרוג,, לודגה וטיגה לש טארנדויה ירבח לכ טעמכ

 תצעומ ןקז,ל ןמטספ ר"ד תא ונימ םיצאנה .הקנילברטל םודאר ידוהי

 יוניש .ונגס ץיבורדנש ר"דו ,(םידוהיה תצעומ ר"וי םוקמב) "הנחמה

 -בתג .לודגה וטיגהמ םידירשה בצמב יתוהמ יוניש ובוחב אשנ םשה

 "ודה .הדשה ירעל ,תורידל ,תיטפשמה הקלחמכ ,.תוקלחמב ךרוצה לט

 קתונ (הנחמל ץוחמ) ץוחה םע רשקהש יפל ,רתוימ אוה ףא השענ רא

 .תידוהיה הרטשמה ידי-לע השענ הדובעה רודיס .קוחה ףקותב

 ןויצל השגדה הנתינ דוחיב ,קדקודמ היה היסיטרכב םושירה

 לוסיח ,הנחמב היסולכואה תעונת לכ ומשר ןכ .םשרנה לש עוצקמה
 םיתמה רפסמ .'וכו םירחא תונחמל םישנאה תחילש ,הדובעה תומוקמ

 אצמוה היסיטרכה קתעה .םיחצרנ -- בורה ,ןטק היה יעבט חרואב

 םימושרל קר התיה הנחמב אצמהל תושרה ."ןוחטבה תרטשמ,ל

 .ןוזמה תונמ ואצוה היפ לעו ,היסיטרכב

 ןוזמה תקולח

 ידיזלע ךכ רחאו ."םידוהיה תצעומ, ידי לע) קלוחש ןוזמה
 קלח .םיינמרגה תונוטלשה ידיזלע םהל אצמוה ("הנחמה תצעומ,

 10 לכ הקולחל קלחו ,הנחמבו הדובעה"תומוקמב םיחבטמל דעונ
 ,םרג 25 הדלמרמ ,םרג 10 -- רכוס ,םויל םרג 200 -- םחל :םימי

 ,שפנל רשב םרג 20"-כ ולביק םיחבטמה .ןובס תכיתח םג םיתעלו

 חבטמה להנמ .תוקרי תצקו םיסירג ,המדא"יחופת ,האמח דחא םרג

 ושארבש ,ינש חבטמ חתפנ 1943 תנשב .קילטנמ םהרבא היה

 .יקסבולוקוס רמ ךכ רחאו רטכוו רמ הליחת דמע

 לש הזמ בוט היה םנוזמ .דחוימ חבטמ היה םידוהיה םירטושל

 .הנחמב הדרשש םידליה םג םש ודעס ןכו ,םירחא םידבוע

 תידוהיה הרטשמה

 לבא "רדסה תרימשל ידוהיה תורשה, :תעכ היה ימשרה המש

 -פתה לגרל תאזו ,ךלהו לדג םירטושה רפסמ .בחרוה הדיקפת

 .(שילקמ) רנטיס ד"וע דמע םשארב .םהילע ולטוהש םיבורמה םידיק
 "רובע תומוקמל םתוא התווילו הדובעל םישנאה תא הרדיס הרטשמה

 האיצוהו םינמרגה םע דימתמ רשקב הדמע .הנחמל םבושבו םתד
 -לעו ,העונת"שפוח ,תמייוסמ הדימב .םהל היה .םהיתודוקפ לכ לעופל

 -בחה :ןוגכ םינוש םיניינע "היצקטורפ,ב רידסהל תורשפאה ךכ ידי
 םיאובחממ ףסכ וא ,םירקי םיצפח תאבה ,"ירא,ה דצב ידוהי דלי תא

 .ותרזחהו "הדובעל, שיא תכלוה תרוצב תאזו ,תומדוקה תורידב

 א



 םידוהיה םירטושה לש םתעונת הלבגוה .םינמרגה ךכ לע ודמעשמ
 ,הנחמהמ האיציה ידעומ ומשרנ םהבש "תורש-יסקנפ, ולביק םהו

 .תוומ שנועל יופצ היה תונקתה לע רבועה לכ .'וכו האיציה תרטמ
 תודובעה עוצב לע םיחיגשמ לש דיקפתה םג רסמנ םירטושל

 ד-רקסב קשנל תשורחה תיב ,("אינרוווטיוו,) קשנל תשורחה תיבב

 ואצי םלוכ םא ,קודבל םהילע היה .דועו ןי'זילב הנחמב ,וקסי'ז

 תורידב םגו הנחמהמ האיציה תעב םג חתשענ הקידבה .הדובעל
 .םידבועה

 יכרצמ ןסחמב ,חבטמב םירותה דיל רדסה לע ורמש םג םה

 -- ?וחהמו הצוחה וכרד וחירבי לכל ,וטיגה רדג לע וחקפ ,ןוזמה

 תדקפמב רסאמ :ויה הז גוסמ "םיניירבעה, דגנ םישנעה .וטיגל

 .(ךורא ןמזל אל) הייפכ תדובע וא ,(10 הקסבוקילראווש) הרטשמה

 :רתוי רזח אל .ד.סה וא .ס.סה ידיללע ספתנש ימ .תאז תמועל
 .ץיוושואל חלשנ וא ,םוקמב הרונ

 הדובעה תקולח

 ,הרטשמה לש רודיסה יפל הדובעב ובייחתנ הנחמה ישנא לכ
 -קטורפ,ב .דחא לכ לש ועוצקמל םאתהב הדובעל תחלוש התיהש

 ודבע םיבר .רתוי הלק הדובע גישהל ,םיתעל ,היה רשפא "היצ

 םילעפמב וא םינמרג לש םייטרפ תשורח"יתבב םג ("הלאשהב,,)

 .רבעשל םיידוהי

 העשב הרזחהו רקובב 7-630 העשב התיה הדובעל האיציה

 -פמב ודבע השעמלו -- הכלהל "םיחנ, ויה ןושאר םויב .21 דע 6
 תא וויל ,םידוהיה םירטושה דבלמ .עובשב םימי 7 םיבר םילע

 ךכ רחא .השטיודיסקלופ םג -- הדובעל םתאצב םידוהיה םילעופה

 .הדובעל םידוהי יוויל םהילע רסאנ

 -טשמה .םהיתוצובקל וטיגה לש האיציה דיל ובצייתה םילעופה
 הרטשמה תדקפמו .ס.טה דרשמל ח"וד הרסמ ,םרפסמ תא הקדב הר

 -הש,  הדובעה תרומת תונובשחל דוסי שמיש הזה ח"ודה ,תינמרגה

 .םיידוהיה םילעופה לש םתדובע דעב הרטשמהו .ס.סה ישנאל "העיג

 יפל םידבועה לש תויסיטרכ וגיהנהו ,חוקיפה רבג ןמזה תצורמב

 ךרדב סיטרכה תא םיתחהל היה ןירצ םוי לכ .םתדובע תומוקמ

 ,הדובעהמ תורדעהה תקידבל ושמתשה סיטרכב .הנממו הדובעל

 החילש וא ,הרטשמה תדקפמב הלילל רסאמ שנוע הירחא הררגש

 םינמרגה ידי-לע הנחמב םידוהי וספתנ םא ,םרב .השק הייפכ תדובעל

 .םידבועד-יתלבהמ ירישע שיא לכב ורי םה ,"עתפ תקידב,ב

 :ןוגכ ,הפוחד הדובעל תונמזה תידוהיה הרטשמה הלביק םיתעל

 התיה אל זאו .תורחא תושק תודובע וא ,תונורקהמ תואשמ קוריפ
 תוליגרה תודובעל םיחלשנה רפסמ תא םצמצל אלא הרירב םהל
 .םילעפמב

 םידוהיה ייח לע םיינמרגה םיטילשה

 לרנג ידיב היה זוחמהו םודארב םידוהיה תונחמ לכ לע ןוטלשה
 ,יטלאבה ףוחב הדיילק ריעמ ינמרג) רשטב ר"ד הרטשמהו .ס.סה
 הל םיפופכה םינמרגה לע ףא ותמיא ליטהש עשר .(יאנק יצאנ
 .ךירנייווג םולב םאיליוו -- ויה וינגס

 רריפמרוטשרטנוא היה םודארב הנחמה לע רישיה דקפמה
 אטיקַאר רריפמרוטשרטנוא ךכ רחאלו ךירנייוו -- רצק ןמז ,סרפיש
 לע דקפ ףוסבל .(לופונרטו בובל תונחממ עודי חצור - ינלופ)
 םימדה"-תויצקא לכ לע ודקפ סרפישו ךירנייוו ,םולב .לונק הנחמה
 .םודאר ידוהיב

 .פתידקפממ םינוש תמייוסמ הדימב ויה הרטשמהו 0.68 ינג6

 ר"ד לצא) םידוהי םע וליב םג םיתעלו תורקי תונתמ ולביק םה

 תושדח תוריזג לע םידוהיל עדונ ולאכ תויונמדזהב .(ץיבורדנש
 .קרפה לע תודמועה

 -לש דעב) תיסחי הוולשב יורש ןטקה וטיגה היה רצק ןמז קר

 ,ץיבולדישב ,םודארב הנחמב תוחיצר לש לג עצוב בושו .(םינומ
 םיניארקוא לש תדחוימה הדקפמה ידי"-לע .קשנל תשורחה"תיבו ,בונלוו

 .הקפאק יצאנה רריפנבמרוטשה דמע םשארבש

 -סהל ושרדו ("ןוחטבה תורש,) .ד.סה ישנא ועיפוה ןמזל ןמזמ

 -- תילגרמ חשמ) הנחמהמ חורבל לוכיבכ וצרש םידוהי םהל ריג

 .(םירחאו ןמדירפ רוטרא ,ןד הימרי ,ותשאו -- קרש ןתנ לש ונתח

 -שואל ושרוג וא "םתריקח, תעב ורונ םה .דוע ורזח אל םירגסומה

 לגש םשב הובג ןיצק היה .ד.סה דיל תידוהיה הקלחמה להנמ ,ץיוו

 .(הניוומ ואצומ)

 תוומ ןשנעש "תוריבע,

 : תוומ היה ןשנעש "תוריבע, לש הרוש ןלהל

 לע דודדןגמה טרס תאישנ-יא (2  ,הנחמל"ץוחמ תואצמיה (1

 יא (5 ,הדובעה"םוקמ תביזע (4 ,הכרדמה לע הכילה (3  ,עורזה

 -םוקמ תפלחה (7 ,(דאמ בחרוה השוריפ) הלבח (6 ,הדובעל העפוה

 (9 ,הדובעה ינינעל ץוחמ םינלופ םע רשק (8 ,תושר ילב הדובעה

 דרכב םושר יתלב) תושר ילב הנחמב תואצמיה (10 .םיבתכמ תביתכ

 .(הנחמה תיסיט

 :המגודל ,ןשנע לע עידוהל ץוחנל ואצמ אל ףאש "תוריבע,,  ויהו

 םיפסכ תריסמדיא ,תופיוזמ תודועת תקזחה ,הנחמהמ חורבל ןוצר

 .ב"ויכו תרוקבל

 םירוגמה יאנת

 םיתב לש םועז רפסמ קר "תויצקא,ה ידירש ולביק השעמל

 -תילעו ריד ,הוורוא -- םוקמ לכ .המויא התיה תופיפצה .םירוגמל

 ויה םיתבה ,שיא 15--10 ופפוטצה לודג אל רדחב .רוידל ושמיש ,גג

 ,תופצר לע ונשי םוקמ רסוחמ .םימהוזמ תורקתהו תוריקה .םיסורה

 .םילספסו תונחלוש

 ןוזמכ ,םניח ןתינש למשחה רואב שומישה לבגוה אל הליחתב

 סנק םידוהיה לע וליטה ףרוחה אוב םע ,םלוא ..."הדובע-רכש,/כ רוידו

 שמתשהל רתוה .למשחה םרזב רתיישומיש דעב בוהז ףלא 25 לש

 ןמזה רתי .רקוב תונפל תחא העשו ברעב תחא העש קר למשחב

 .הנחמב ורצייש תורנ וא טפנ תורונמב ושמתשה

 "הסנכהה תורוקמ,

 םידוהי ויה ,םוי לכ יופצ היה "שוריג,ה רשאכ ,1942 טסוגואב
 -ישכת וא םיצפח ינימ לכ םינלופל םרכמב ,ףסכל םשוכר תא וכפהש
 תעבטכ ,בהז-יצפח םיברל ירה ויה תאז דבלמ .לוזה"ליזב םיט
 םינלופ םג ויה .םיסורה ימימ בהז-תועבטמ ילואו ,ןועש ,ןישודיק
 ןמזב םלצא ונמטוהש ךרע"יצפח םידוהיל וריזחהש (םיטעמ יכ םא)
 ,'תויצקא,ה ידירש וסנכוה ןהילאש ,תורידב ואצמנש םג שי ."שוריג,,ה
 וגישה שוכרה תיראש תועצמאב .ןמוזמ ףסכ םג םיתעל ,ךרע"יצפח
 .תובוצקה בערה"תונמ לע ףסונ ןוזמ םידוהי
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 החרבה

 :םיכרד יתשב הלהנתה החרבהה

 יתבב ;רתויב החוקפ התיה אל םינמרגה ןיעש תומוקמב (א

 םילעופה .ב"ויכו לזרבל הקיצי"יתבב ,תוירגנב ,תואקסרובל תשורחה

 םודארמ ואבש םינלופה םילעופה םע םש ושגפנ הנחמהמ םידוהיה

 ולביקו םהיצפח תא םהל ורכמ םידוהיה .הביבסבש םירפכהמ וא ריעה
 .ןוזמ-יכרצימ םתרומת

 םיינלופ םידליו םירפכהמ םתלוכרמ ואיבה םיינלופ םילכור (ב

 דילש תויונחהמו םהמ תונקל וחלשנ (תשורחה יתבב םילעופה ינב)

 .םירחא םירבדו ןוזמ-יכרצמ ,תשורחה"יתב

 הדובע תונחמו תומוקמ

 הייפכ-תדובע ודבע וטיגה ךותב םיקסעומל טרפ ,םירוצעה לכ

 :םה הלאו .ץוחב םינוש "הדובע תומוקמ,ב

 "הנורוק,, ינסחמ

 -יתב לש םינבמה תא תוקנל םידוהי םילעופ וליחתה 1942 ץיקב
 שוכרל םינסחמ שמשל ודעונש ,"הנורוק, תואקסרובל תשורחה
 תא םשל וריבעה ,הצינילגב "היצקא,ה תרחמל ,ןכאו .לוזגה ידוהיה

 הצובק איבה ,ךירלוא ,םימרדנ'זה דקפמ .דדשנש ידוהיה שוכרה
 םידוהיה לש םהיצפח תא ןיימל םהילע הוויצו םישנו םירבג לש

 .םידוהי 50--4) םש ודבע רבכ ותרחמל .ושרוגש

 ,עדונשמ הקלוס ,שוכרה לע רומשל הדקפוהש תינלופה הרטשמה
 לע וסימעה םינמרגה וליאו ;דיב אבה לכמ םהילכב םימש םהש

 -עמ ולגתנשמ .םייטרפה םהיתבל םוליבוהו םיצפחה בטיממ תולגעה

 םינסחמל שוכרה לכ תא וריבעה ,.םיינמרגה םירמושה לש הבינגהייש

 רתוי הב וקסעו .םימי 10 הכשמנ שוכרה תרבעה ."הנורוק,ב םיחוורמה

 תויונחמ תורוחס ללוכ) םירקי ךרע"ירבד קר וריבעה .תולגע 20"מ

 .וטסאימ-הרטס רכיכב וריאשה הטימ"ילכו םיטיהרה תאו (םינסחממו

 וטסאימ"הרטס רכיכב ודבעש םירוהיה תא וריבעה טסוגוא ףוסב
 -שה םינועשה ןוקיתב וקסעש ,םינעש ינש םהיניבו ,"הנורוק,,ל

 -מרגה ןוחטבה תרטשמ לש תינדפקה הרימשה ףרח םלוא .םידוד
 .םייטרפה םהיתבל תורוחס ןאכמ םג םינמרגה ואיצוה ,תינ

 -שחש הלא ןיב םידוהיה יסכנמ קלחל םינמרגה וליחתה םימיל

 -יתבל ןכו הירמדנ'זה ,.ד.סה ,.ס.סה ישנא -- שוריגה תלועפב ופתת
 ירבעוהש םייחרזאה םינמרגהו ,.םיינמרג םידרשמ ,םייאבצ םילוח

 ינהנ השטיוד סקלופה םג .הינמרגב םהיתב תצצפה בקע םודארל

 ידוהימ וחקלנש ךרעהי"יצפח ראשו םיטיהרה ולזא רשאכו .הזיבהמ
 ידוהימ ולזגנש םיסכנה תא םינסחמל איבהל רשטב הוויצ ,םודאר

 .דועו בוקרטויפ ,בושמוט ,בוחוטסנָא'צ ,.קסמודַאר ,ץיבולדיש ,ץלֶאק

 .םינסחמה ואלמתנ בושו

 ןיב וקלוח וטסאימ"הרטס רכיכב וראשנש םילועמה םיטיהרה

 -צמה .םיכומנ םיריחמב השטיודסקלופל רכמנ רתיח ..ס.סה "ידבכנ,,

 יפל (השולש"םייעובש לכ --  תונורק 40) הינמרגל וחלשנ םיע

 .תורחא םירעו ,ןיימ נ"ע טרופקנרפ ,םייהנמב תובותכ

 -- םינעשה לש הלא לע ףסונ ,הכאלמ-יתב ומקוה 1942 ויתסב

 .ס.סה לש הטמה יניצקל הדעונ םתרצות .תודפרלו תוטייחל

 "הנורוק, ינסחמל האיבה אוה ,ותב תא םולב חצרמה אישהשכ

 היה רשטב לרנגה םג .םינבלו םיעצמ ,םיילענ ,םידגב הל רחבו

 .םינוש םיצפח ,םעפב םעפ ידמ ,ומצעל רחוב

 תודבועמ ,שילאקמ ץנימ אטיר הגרהנ 1943 םירופ לש היצקאב
 .ןוימל ןסחמל ועיגהש- חהידגב תא היתורבח וריכה תרחמל :"הנורוק.

 תא .יאבצ רטשמ "הנורוק,ב גיהנה | ךיולוא | הנוממה

 ,רוכיש היה תובורק םיתעל .תויאבצ תוכולהתב ולגרית םידבועה

 .ןמדירפ קחצי טייחה הרונ ךכ .ול שגפנש ימ לכב הרוי היה הז בצמבו

 .םזידאסב וילע הלע רעיימלטימ ורזוע

 תוומב ושינעה ,דלפסורג לארשי לצא רוע תכיתח תאיצמ דעב

 .המוד הריבע דעב תוומ שנוע עצוב ןמטוג תלעופה לע םג .היריב

 .1944 סראמ דע הכשמנ "הנורוק,ב הדובעה

 .ס .ס ןפַאוו רעד גנוטייליוב,,

 םישדח םיניינב תמקה -- םתרטמו 1942 ץיקב ומקוה םילעפמה

 היה הדובעה להנמ .הרטשמהו .ס.סה ישנאל םיסורה םיניינב םוקישו

 :םימרדנ'זה (הלחתהב) ודי לע םירזועו םולב הרטשמהו .ס.סה .דקפמ

 דלהנמ .רעיימכובו ליפ .ס.סה ישנא ,ךכ רחאו ,רעיימלגיבו גרבמורב

 .סקַאל םהרבא ידוהיה יעבצה -- היה תיעוצקמ הניחבמ הדובעה
 ,םיעבצ ,םיאנב -- םידוהי םלוכ ויה ,שיא 100 דע 507מ ,םידבועה

 .דועו םיטרח ,םיאלמשח ,וידרדיאנכט .םירוטרוקד ,םידפר ,םירגנ
 דוחיב ,הלק "הריבע, לכ דעב םידבועה תא וכיה םינמרגה םיחקפמה

 הז "לעפמ,ב םידוהיה םידבועה .רעיימכובו רעיימלגיב ךכב ונייטצה

 ירחא תורזוח ,םידוהי םדמ תובוקע ,תויאשמה תא ,םעפב םעפ ידמ ואר
 וררשש םיסחיה תא ןייפאמ אבה הרקמה .םודאר תביבסב "םיעצבמ,,ה
 : הז הדובע םוקמב

 דירמח איבהל ,לענ ןגס הבו תיאשמ האצי 1942-ב דלומה גח ינפל
 איצוה ,החיצה לענ הנפ רשאכ .גרברבליז ךורב עסנ ותא .ןינב

 עיגה םואתפ .םרכמל לחהו ,וטיגהמ ותא איבהש ,תורנ גרברבליז
 דימ עידוה אוה ."רחסמה, לש ומוציעב גרברבליז תא אצמו לענ
 לש וניסקהמ תובנגב ומישאהו הדבועה לע רשטב הרטשמה דקפמל

 תדוקפב .תוומל גרברבליז תא ןודל לענ תעצה רשיא ,רשטב .ס.סה

 -תיב דיל הנלוקש בוחרל לבוהו דיסו תא גרברבליז ומע חקל לענ

 לענו דיס וילע ךפש ,רבק ומצעל רפח גרברבליז .קשנל תשורחה

 .וידי ומב וב הרי

 "ידה תא ןכו ,.ס.סה לש וניסאקה תא ץפישו םיקה היינבה לעפמ
 .םירחאו הקפאק ,סרפיש ,ךירנייוו ,םולב ,רשטב לש תויטרפה תור

 .ס.סה יניצק ישנ לצא "תוינרדח,  רותב ודבע תוידוהי םישנ תורשע
 ...דע ,"חוטב,ו בוטכ הז הדובע םוקמ בשחנ רומחה רטשמה ףא לע

 .םישנ שולשל ץוחמ .םידבועה לכ ושרוג זאו ,1943 ראוני

 "גנוטלַאוורעפ טרַאדנַאטש

 ,םירלדנס ,םיטייח :םידבוע 20-כ וקסעוה הז הדובע"םוקמב

 תטשב ומקוה םיפירצ השלש .םייעוצקמ"יתלב םילעופו םינעצר

 תואנדסה ונכוש םהבו קשנל תשורחההתיב לומ .ס.סה יניטקרסק
 1942 רבמצדב רבכ .םייאבצ םינסחמו תוירגסמ ,תוירגנ ןכו ,ל"נה

 םידבועב תושק וללעתה םיינמרגה םינוממה .שיא 60"כ ןאכ ודבע

 ,ישארה להנמה .םעפב םעפ ידמ ולביקש תונתמה ףא לע ,םידוהיה

 תדמשהב ,תונמדזה לכב ,ראפתה ,ואבוארג םשב רריפמורטשטפיוה

 םשב רריפרשרבוא ,וןירחא אבש להנמה .תורחא םירעב םידוהי
 .םייטסידסה וילולעתב וילע הלע ,ןילבול .ל.קמ ,"קינמאי,

 "גנולייטפָא רַאנירעטעוו .ס .ם,

 תורלדנס ,תוטייחב םידוהי 20-כ ודבע תירנירטווה הקלחמב
 םישנ 4 ,ץחרמה"יתב לש םידודה תקסהב -- םידוהי 2 .תונעצרו
 .הריפתב ודבע

 :םידוהי םידבוע 3 םינאזיטרפה לא ןאכמ וטלמנ 1944 ביבאב
 לאיחיו ,תוטייחל הכאלמה"תיבמ רעווָארוט וחילא ,ןייטשךטנוא
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 דוהיה םילעופל .ס.ס ישנא לש םסחי .ץחרמה תיבב קיסמ ,יקסבשטס

 םוקמ .לזרב יגרוסב םיגרוסמ םיתבב םוקיסעה .רתוי דוע רמחוה םיד

 .1944 ילוי דע םייקתנ הזה הדובעה

 (םיסוסל םילוחיתיב) ןיצאוו רפכ

 םוקמל ופטח 1940 תנשב רבכ .הצמשל עדונ הזה םוקמה םש

 יניצק ויה םילהנמה .השק הדובעל םידוהי .םודארל ךומסה ,הזה

 -נאב תוללעתהו םייוניע ישעמב "וחמתה,ש ,הדובו ואבוארג .ס.סה

 "םוקמב ודבע םיפוטחה דבלמ .קינטולז והיעשי ברב הז ללכבו ,םיש

 םילוחה"תיבל םיפירצ ונב םה .םידוהי 6 םהיניב ,שיא 60 הז הדובע

 .םיסוסל
 33 ידיילע ,םיסוס לש חולשמ ןאכל אבוה 1941 רבמטפסב

 הדמשוה םתליהקש ,עדונ םהירופיסמ .היסורבש קסיורבובמ םידוהי

 -רל וממותשה הנחמל םאובב .םייחב וראשנש םידיחיה םה יכו ,לילכ

 ...םייח םידוהי םייוצמ ןיידעש ,תוא

 -והיה תא םינמרגה ואיצוה ,אלוליה רחאל ,םימי השולש רובעכ

 .היריב םוגרהו רעיל הלאה םיד

 קנירב ("םיפוש,ה) הכאלמה-יתב

 םיבוהז ןוילימ יצח לש סנק לטוה 1942 תנש לש ץיקה תליחתב

 קענירב הכאלמ"יתב םיקהל -- התיח סנקה תרטמ .םודאר ידוהי לע
 הלא הכאלמ"יתב .וז הרטמל וצפושש םיתבב ,(קראמ רעקידכעלייק)
 ובשייתהש םייחרזאה םינמרגל םישורדה םירצומה תא קפסל ודעונ

 ,םידליו םישנ תוטייח ,םירבג תוטייחל תוקלחמ םש ויה .םודארב
 ,תונעשו בהז תופרוצ ,תונעבוכ ,תורפת ,תורלדנס ,םינבל תריפת
 םבורש ,םידוהי ודבע הלאה הכאלמה"יתבב .םינוש תיקדס יצפחו
 רחא ,600"כ ודבע הליחת .םהיתונוכמו םהירישכמ תא םמע ואיבה
 -םוי ."םירזוע,ו תוילוש ,םינמוא -- עוצקמ"ילעב םבור .םידוהי 400 ךכ
 היה ישארה להנמה .תבש תחונמ ילב ,תועש 127כ ךשמנ הדובעה

 -- דרשמה להנמו יקציוולש ינלופה ינכטה להנמה ,טנגייוו ינמרגה

 ימ לכו ,הסכמ העבקנ לעופ לכל .אקארקמ ידוהי ,ןייבשיפ בקעי

 הלועהו .העש תיצחמ לש השפוח סרפכ לביק 10%"ב הילע הלעש
 .ןושאר םוי תשפוח -- 25%יב

 -קאמ "םינגומ, ויהש ,"םיבוט,ה ןיב בשחנ הז הדובע םוקמ

 ורבע 1942 רבמצדב .םיקסומו םיראומ ויה הדובעה"ירדח .תויצ
 .רמחוה םהב רטשמהו -- הרטשמהו .ס.סה חוקפל הלאה הכאלמהדיתב

 "רגה דויצה ילעפמ, לש םחוקפל הכאלמה"יתב ורבעוה 1943 ביבאב

 עשופ -- ןיברג | ךכדרחאו ,טרפייז רחבנ לעפמה להנמל ,"םיינמ
 .ירזכא יאבצ רטשמ גיהנהש ,טסידסו

 ,הנלוקשב זוכירה-הנחמל ןטקה וטיגהמ םידוהיה תרבעה רחאל

 .בוחר לע דמעוהו םצמוצ אלא ולוכ וטיגה לסוח אל ,1943 רבמבונ

 רידבוע וררוגתה וב ,הנלטיפש בוחרב םיתב השולשו הנדורב
 .םיניארקוא ידי"לע תונדפקב רמשנ םוקמה ."םיפוש ה

 שיא 200 ופרוצ ,1942 רבמצד ,הצבולדישל םישרוגמה חולשמל
 חולשמב .עוצקמ"ילעב 80 הרזח הלביקו השרד הלהנהה ."םיפוש,.המ

 ולצינש םידוהי :וזמ הרתי ."םיפוש,ה לע וחספ 1943 ראוני לש

 .הז םוקמב הדובעל םה ףא ולבקתנ ,ולסוחש הדובע"תומוקממ

 -- "םיפוש,ה לש רומג לוסיח לע תועומש וטשפ 1944 ראוניב
 סראמב .ץֶאיבורטסואבו יקנויפב הדובעל לבקתהל וחילצה םידבוע 0
 -לוקשל זוכירהדהנחמל ורבעוהו האמל םידבועה רפסמ םצמוצ 4

 דחי קנדיימל ושרוגו הנלטיפש בוחרב וזכור םירחא םידבוע 300 :הנ

 .הנלוקשמ םידוחי -300 דוע םע

 .ס.םסהו הרטשמה תדקפמ לש סופדה"תיב

 תוספוקל ,הכירכל ,הספדהל תונוכמה .1943 תנשב םקוה סופדה

 .ולוסיח רחאל השראו וטיגמ ואבוה םינוש םירישכמו ריינ ,ןוטרק

 םבור) םינוש תונחמב םירזופמ ויה םידוהיה סופדה ילעופו ליאוה

 תשובלתבו "םיסיפדמ,כ ומשרנש םירוצע 103 ופסא ,(קנאדייממ

 הדובעל םואיבה ,(הנושארה םעפב םודארב וארנש) "םיקַאשאפ,ה

 .םידוהי  םלוכ ,שיא 130 סופדב ודבע לכה-ךסב .סופדה"תיבב

 "נוא היכירכה להנמו ץרב םשב יחרזא ינמרג היה סופדה להנמ

 וטיגה לוסיח םע .ךקוצ דרנרב ידוהיה היה ןמואה .רנכפ -- רריפרשרט
 םיאצוי ויה םוי םוי .הנלוקש בוחרל הלאה םילעופה םג ורבעוה ןטקה
 .ס.ס ישנאמ 6 יוולב ,ברעב 6 העשב ורזחו רקובב 6 העשב הדובעל

 .םיידוהי םירטוש 3זו
 ץרב ינמרגהו ,רתויב רומח היה אל הז הדובע"םוקמב רטשמה

 "בועה תקעזאל ,הקעזא-ןומעפ עבק ףא אוה .ךכב עייס טעמיאל

 אב טרפייזש תמיא-לכ (העונתב ויה דימתש) תונוכמה לא םיד
 ל"וחמ וידרה ירודשל ןיזאהל םילעופל השרה ףא אוה .הקידבל

 דסונ .דחושב רוונוס אוה -- השענב חיגשה אל רנכפ םג .וטלקמב

 ישנאל םיכרצימ תוינקב וקסע 4 :שיא 30 הנמש יאשח "ביטרפואוק,
 -- 2 ,תוצובקה חוכדיאב -- 10 ,םירכומה ויה 3 .הנלוקשב הנחמה
 .הנחמל םיכרצמה תחרבהב וקסע רתיה .תרוקיבה"תדעוו תורבזג

 תודובע ושענ .ס.סה תונמזה דבלמ תודובע לבקל רוסיאה ףא לע

 .םינוש ןוזמ יכרצמ ולבקתנ ןתרומתו תויטרפ תומריפ ליבשב

 תא ,ץימלאק םידבועה דחא בנג ,רנכפ ידיל הלהנהה הרבעשמ

 ספתנ תרחמל .םויב וב הפסנ םלואו ,םינאזיטרפה לא טלמנו וחדקא
 .רנטרג םשב 4 ןב דלי ...ידיזלע הדובעה םוקמ

 דחאל הז הדובעדםוקמ בשחנ -- 1944 ילוי 26 -- ומויק ףוס דע

 .הלק הדובעה] .שוריג-יחולשמל ופרוצ אל וילעופ .רתויב םיבוטה

 .ס.סהמ םיוולמה .ריעה ידוהי םע עגמב אובל םידבועה ידיב היהו

 םיבוהז 50 לביק םהמ דחא לכ .םידחושמ ויה (ברעב 37ו רקובב 3)

 65 ןב היה רתויב שישקה דבועה .םתשלשל ש"י רטיל יצחו םויל
 .4 ןב -- רתויב ריעצהו

 ("קראפזרַאפ טפארקסערעה,) .פ.ק.ה

 -תיב לש םינבמב ,ןשיח ןגה חטשב ואצמנ תויאשמה יכסומ

 1942"ב .םולכדלוג לש הקיציה"תיב לשו םיזג דגנ תוכטמל תשורחה

 -סמ ,םיאנוכמ רותב ,םיינלופ םילעופ םע דחי .םידוהי 15 ןאכ ודבע
 םיידוהיה םידבועה רפסמ הלע לודגה שוריגה ינפל .םיגהנו םירג

 עייסש הז הדובע"םוקמל וקחדנ םיבר .70 דע םיסובוטואה ןוקיתב
 דקפמש םידליו םישנ המכ דבלמ ,םנמאו .ינמרגה המחלמה"ץמאמל
 .םוקמב םידבועה בור לודגה שוריגהמ ולצינ ,םשרגל שרד הרטשמה
 דוע ופסונ :וזמ הרתי .שוריגהמ םידבועה ולצינ ?תויצקא,ה רתיב םג
 םלואו .םירחא הדובע"תומוקממ וטלמנש הלאמ ,םוקמל םידבוע 0
 תומוקמלו קשנל תשורח תיבל םידוהיה םילעופה ורבעוה 1943 סראמב
 .םירחא

 םידבועל .התיה ,הדובעה"םוקמל ביבסמ תיאבצה הרימשה ףא לע
 תשורחה-תיבל תוכומסה הצינילג תואטמיסב עונל תורשפא םידוהיה
 .וטיגל םתחרבהו ןוזמ יכרצמ תיינק :ונייה ,ריעז "רחסמ,, םייקלו

 "טפאשניימעג-סטייברא,

 דוגא, םיקה 1942 תליחתב .דחוימ יפוא היה הז הדובע"םוקמל |
 רך לש ותמכסהבו ותצעב הזה לעפמה תא "םידוהיה הכאלמה-ילעב

 לש :םירָמח תקפסאל זכרמ,ל ףופכ היה לעפמה .אקארקמ טרכייוו .מ
 תונוטלשל קרו ךא :תדעוימ התיה ותרצות .אקארקב "הכאלמיילעב
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 םידבועל ץע"תוילוס םע םיילענ ,םיסייט .ידמ ,"םחל-יטוקלי, :אבצה
 יחרכוה הכאלמה"ילעב .דועו תבכרה ידבועל םידמ .אבצה לצא
 -חה תואנדסה .םהלש הדובעה"ירישכמו םהיתונוכמ תא םתא איבהל
 םלוא .תורגסמלו תורגנל ,תונעצרלו תוטייחל ויה רתויב תובוש
 ?חולשמ,בו ,םידבועה לכ לע הנגה אל "המחלמה-ץמאמל תלעותה.
 אנדסה .הדמשהל ולבוהו םידבועה 300 ברקמ 150 ואצוה לודגה
 דגה "שוריג,ה רחאל .םוקמה יבשות לש שוריגה םויב הלסוח הצינילגב
 ןקסע הנומ יללכ להנמ .שיא 150 הלאה םילעפמה לכב וראשנ לוד
 להנמ ,יקסבוטפוא ר"'גמ -- ינכט להנמ ,ָאטַאלַאפ -- הכאלמה ילעב
 .סופסייוו ..לוו ר"גמ היה וטסאימ-אראטס רכיכבש םילעפמב

 1943 ראוניב םרב .,םידבועה לע וחספ הצבולדישל חולשמב
 -קמה"ילעב .הרובחה הלסוח 1943 יאמב ."שוריג,ל םידבוע 100 ואצוה
 .לובכ תיירכל רתיהו "ספוש,ל וחלשנ עוצ

 (ףרַאט) לובכ תיירכ

 -ניא"טסוא, תושר ידיזלע 1943 יאמ ףוסב םקוה לובכה לעפמ
 תומוקממ ופסאנש םידבועה רפסמ .בחרנ חטש לע ערתשהו "ירטסוד
 םידליה .םידליו םישנ ,םירבג םללכבו ,7007ל עיגה םינוש הדובע
 -יימכוב .ס.ט ןיצק היה הדובעה-להנמ .םידבועל םימ תשגהב וקסעוה
 .הרצוצח תעיקתב ידוהי רטוש קיעזה הדובעל .הניוב רבעשל בצק ,רע
 םתדובע תומוקמל ,תוישימחב םיכורע .דעצמב ולבוה דקפימ רחאל

 יזוחא ,םימב וכרד .ריווא גזמ לכב ודבע .םיניארקוא לש רמשמ תחת
 ורמש חטשה לע .םידבועה ישאר לע רעיימכוב תיחנהש ,תוכמה תמיא
 יבו ,ףירצב התיה תיללכה הלהנהה .םיידוהי םירטושו םיניארקוא

 וקסעוה הב האפרמ ןכו רעיימכוב לש יטרפה ודרשמ ,ישארה דרשמה
 תא שובחל היה ירקיעה ןדיקפתש ,תוכמסומ תוידוהי תויחא יתש
 .תוחוכ תסיפאב ימ ,םד ףטשב ימ ,ולח םידבועה בור .םיכומה ישאר

 ,ופיצ רשאכ ,היסולכואה ידי לע הנקנ אל לובכהש ררבתה םימיל

 ילהנמש םושמ ,ותיירכב וכישמה ןכ יפ לע ףאו ,םחפב רוסחמה לגרל

 .תיזחל חלשהל אל ידכ .ךכב םיניינועמ ויה .ס.סה ישנא ,הדובעה

 עגמה -- התיה םידוהיה לובכה ילעופ וקיפהש הדיחיה תלעותה

 םהל הרשפיאש .וטיגל ץוחמ הדשב םתואצמיה םצע ,יראה דצה םע
 .וטיגב םידוהיל םרכמלו תירפכה היסולכואהמ םיכרצמ תונקל

 תונויגפב םיניארקואה ולפנתה ,רעיימכוב לש ורדעהב ,םעפ

 םהמ דודשל ידכ ,םיירהצה תעשב ,םידוהיה םידבועה לע םיפולש

 טלתשהל םידוהיה םירטושה ידיב הלע ישוקב .םיצפחו ךרעיירבד

 -טוש ואב םמוקמבו רמשמהמ םיניארקואה וקלוס ןמז רובעכ .םהילע

 םידחא .וטיגהמו הדובעהמ החירב לש תורשפא הרצונ .םידוהי םיר

 .םירחאו ןמצלוה ,ףלוו ,לטנבל ,לדנה תוחפשמ ינב :וחרב

 .םידבועה תמישר תא שרדו רשטב חטשב עיפוה דחא םוי

 ידיזלע ורסאנ ותרחמלו ,הדובעהמ םיבר םילעופ ורדענ םויה ותוא

 םלוא ,תחא השאו םירבג 7דל תוומ ןיד קספ רשטב .םיידוהיה םירטושה
 .טלמיהל השאה החילצה גרוהל םתאצוהל ךרדב

 .1943 רבמצדב לילכ לסוח הז הדובע"םוקמ

 תואקסרובל תשורחייתב

 כיבא זאמ ולהונ -- םילעפמהו תשורחה"יתב רתיכ -- םה ףא

 -שמ ינבו םיידוהיה םילעבה םלואו ,םיינמרג םירסימוק ידידללע 0
 -ימוקה .םילהנמכ -- השעמלו םידבועכ -- הכלהל וראשנ םהיתוחפ

 םינומלשהמ ורשעתהו הז בצממ ונהנ ,םיינלופ םאו םינמרג םא ,םירס

 תא ושריג אל ,המחלמל הבושח תרצות בשחנ רועהו ליאוה .ולביקש

 .לדג םהּב םידבועה רפסמו םינושה "םישוריג,ב םהידבוע

 "והיה היצרטסינימדאה לש ביצקתה בור תא וסיכ םיאקסרובה

 םידוהיה לע ולטּוהש םייפסכה תוסנקל ףסכה בור תא ונתנש םה >תיד

 -רתה ,םייפורטנליפה םילעפמה לכב תופתתשהל םינושאר ויה םהו
 -דלוג עק'לארשי ,ןמיוב ,ןמכוב ,רזייהצרוו םהב ונייטצה .דועו םייתוב
 -מב םהמ דחא לכ ךמת ,וטיגב בער ימיב .םירחאו ןוזניול ,חמצ ,גרב
 היצקטורפב ,םדיב הלע םינמרגה םע רידתה םעגמב .םיקקזנ תוא
 םתאצוה תא ןייצנ .תונוש תונכסמ םידוהי טעמ אל ליצהל ,דוחישבו
 .ןמיוב לש ותולדתשהב םירחאו חמצ .ןמכוב לש רהוסה"תיבמ
 -בועו תואקסרובל תשורחה"יתב ילעב תא ופריצ אל לודגה "שוריג,,ל
 המע ךלה ,ותחפשממ קתנהל הצר אלש ,רזייהצרוו לארשי קר .םהיד
 .הקנילברטל ךרדב תוומה"ןורקל

 הדובעב םילודגה תשורחה"יתב וכישמה ,לודגה "שוריג,ה רחאל
 תוסנכהה .לוסיח לש םינמיס ושגרוה םינטקה םילעפמב .םרב .האלמ
 .דאמ לודג היה רועל שוקיבה .ולדג םילודגה םילעפמה לש

 הווָאיל ופתוש ןכו קלפ ונבו ןייטשקילג ןבואר ורסאנ 1943 לירפאב

 יול .וטיגל ורזח אלו תשורחה"תיבב ואבחתהש ,הנאותב ,ןיול

 תשורחה"תיב .הפסנ קלפ ןבה וליאו ,דחושב וררחוש ןיטשקילג ןבוארו

 -המ ,רטלוו היה רסימוקה .ןייטשקילג לש ויתונב יתש ידידלע להונ
 ."הקלג, תשורחה"תיב דבע ותוסחב .םיטעומה םינוגהה םינמרג

 ,ברפדלוג לביילו ,לשרה ,ןמיוב וילעב) "דלוגוב, תשורחהדתיב
 ילעופב וברעתהש ,הצבולדיש שוריגמ וטלמנש םידוהיל הסחמ שמיש

 ילעופ יכ ,ןייצל יוארה ןמ .ןטקה וטיגל םתא ורזחו תשורחה*תיב

 .םייטייבוס םייובשל ןוזמ וקפיס תשורחה-יתב

 : הלעמו םידבוע הרשעמ וקיסעהש תשורחה"יתב תומש הלאו

 -נמה ,(היסורל טלמנ) רלדנה היתתמ םילעבה -- "הקיבודול,
 -- "הקסזיאבא, :ןוסניול -- "היפמילוא, :רנפואו ררמד םילה
 .חמצ קינומ -- "ַאצַארפ, :רזייהצרוו -- "דלוגלע,, : ןמרוק לרמש
 רגיצנד .ןעד -- ".ק.ד.ד, : ץיוושואל הלגוהו 1942 ראורבפב רסאנ
 הכוה ,רוחשה קושב תורוע תריכמ ןוועב רסאנ רגיצנד .ןמפיוקו
 ןמפיוק .הרובקל םידוהיל הרסמנ ותייווג .ותמשנ האציש דע הנועו
 תוריינ תקזחה תמשאב רסאנ הימרי ןעד .1943 יאמב דחאב הפסנ
 -- "דלוג,, : םודארב 1947-ב תמו םייחב ראשנ .תונחמל שרוגו םיירא
 -ארב םיינע םידוהיל ושוכר לכ תא טעמכ קליח .גרבדלוג עק'לארשי
 יסקוב-ןט,, .1942-ב לסוח תשורחה"תיב ,ןמכוב -- "הנורוק, :םוד
 ןכו תאזח היקסרובה ;גרבדלוג ,גורקנדייה -- "עגאה, : ןמרמיצ --
 -- "עלאהטנעצ עטיוה, :1942 תנשב ולסוח גרבנטור המלש לש
 -בועה .תורועה תפיטשב םידוהי קיסעה .עטטיוו -- (םיחלשה זכרמ)

 -רבהו-רחסמ-ירשקל םייפרגואיגה םיאנתה תא ולצינ הז םוקמב םיד
 תשורחהדיתב לכ "ורהוט, 1943 רבמבונב .םינלופהו םידוהיה ןיב הח
 | .םידוהיה םילעופהו םילהנמה ,םילעבהמ הלאח

 ייאקלופ, םיילענל תשו יחהיתיב

 דע .לזניג ונתח ידיילע להונ אקלופ רטויפ לש תשורחה תיב

 אל םינלופ) תורוע תריזגב םידוהי םילעופ 3 וב ודבע וטיגה תמקהל

 תונשב .תונלבקב תיב"ידבועכ םידוהי םירפתו (הזה עוצקמה ועדי
 -ענל ירקיעה ןכרצה היה ינמרגה אבצה יכ ,הדובעה התבר המחלמה
 םירפת ןיב והוקליחו ימלגה רמוחה תא ולביק םידוהי םינלבק .םיל
 ,1942 ץיקב .םהיתבב תינלבק הדובעב ודבעש ,םיידוהי םירלדנסו
 .םינלופ 500 ןיב םידוהי םירלדנס 60 ןאכ ודבע רבכ ,שוריגה רחאל

 .תוגוז 3 - ידוהילו םויל םיילענ גוז התיה ינלופ לעופל הסכמה
 םידוהיה םילעופל רדוסש חבטמל ןוזמ-יכרצמ ותמזיב הנק לזניג

 ,ברעב 5 דע רקובב 7-מ ךשמנ הדובעה"םוי .תשורחה"תיב ילתכב

 עברא וקסע ,ןאכ ודבעש םישנה שמחמ .םיירהצ"תחוראל הקספהב
 םע וחלשיי אל "וילעופ,ש גאד לזניג .תורפתב תחאו חבטמה תדובעב

 רוהיה םילעופה ,ןכא .120-ל םרפסמ חלע 1943 רבמבונ דעו ,שוריגה
 . .חברה: םחילע חיוורח אוהו םילועמ עוצקמ"ילעב ןיה :םיד

 יח יל
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 בוחרב זוכירה"הנחמל ןטקה וטיגהמ םידוהיה תרבעה רחאל
 100"כ דובעל וכישמה ובו ;דחוימ ףירצ תשורחה"תיב לביק ,הנלוקש

 .םירלדנס

 .1944 ילוי דע םייקתנ הזה הדובעה םוקמ

 "אנעריס,, -- ליאמא ילכל תשורחהיתיב

 : גרבדלוג םהרבא -- דרשמה להנמ יפמ

 םילעופה 220 ןיב םידוהי טעמ ודבע ינמרגה שובכה תליחתב

 השקבב הלהנהל ונפש םידוהיה וברתנ םימיל .וב םיקוסע ויהש

 .ושרוגי אלש החנה ךותמ הדובעל םולבקיש

 אבצה-תונוטלשל ליאמא ילכ תשורחה תיב רצי ןמזה ותואב

 -יב) 150-ל הלע םידבועה רפסמ .םייאבצ םילוח"יתבל ןכו םיינמרגה

 -בוע,כ יביטקיפ ןפואב םימושר ויהש ,םידליו םישנ ,םישישק םהינ
 .ןוזמ"יכרצמו םינלופכ תרוכשמ ולביק םה .("םיד

 דוע ...והשמ שחרתהל דמועש ושיגרה ,רקובב טסוגואב 15זב

 אלש 257כ םהיניב ,םידוהי 140-כ לעפמב וזכרתה וטיגה תפקה ינפל

 ונלוכ .תומויא תוקעצו תוירי ועמשנ הלילב 12-ב .םידלי 20-כו וב ודבע

 וטיגה ידוהי לש תעווזמה הדעצה תא וניאר רקוב תונפל 5דב .ונדער

 דיל םירבוע .,םיינמרג םימרדנ'ז -- "םיוולמ, לש תרשרש םיפקומה
 לכשכ ,הבר תוירזכאב ופקתוה םש ,תבכרה ףעסמל דע תשורחה-תיב
 .םהמ ולזגנ םהיצפח

 -אר ידוהימ ףלא 13--12-כ ופתתשה הב וזח המוגעה הכולהתה

 להנמה אב םירהצה ינפל 11 העשב .רקובב 9 דע 57מ הכשמנ םוד

 "יה רפסמ ונעבקש רחאל !תושעל המ :ינלאשו (הברה ונל רזעש)

 ישנא תא ןופלטב לאש אוה ,תשורחהיתיב חטשב אצמנה םידוה

 :.רשטב רד תא לואשל וילעש התיה הבושתה .םהב תושעל המ .ס.סה

 םימי רחאל ."תשורחה"תיבב הזה הלילה דוע םריתסהל,, :הנע הלהו
 .ןטקה וטיגל ונלבוה רפסמ

 שיא 30 .שיא 118-ל קר סנכהל ונתנ רעשה דילש םימרדנ'זה
 ישוריג,ל םש תוכחל ,הצבולדישל "וחלוש" -- ןהידליו תוהמא --

 .בורקה

 ונוש םידבועה יאנת .,םרב .השדחתנ תשורחהיתיבב הדובעה

 .הרטשמהו .ס.סה תדקפמל התעמ סנכוה תרוכשמה םולשת .לילכ
 דע םיחולשממ :ולצינ 120-ל הלעש םידוהיה םילעופה רפסמ

 ,םירתונהו ,הקנילברטל םידבוע 50 ושרוג הז חולשמב .1943 ראוני

 ורבועה זאש ,1943 יאמ דע הב וכישמהו הדובעל ורזחוה שיא 70"כ
 .םילעופ 45 דוע ורזחוה להנמה תשקב יפל .קשנל תשורחה תיבל

 -םוקמ לש רומגה ולוסיח דע תועובש 3 דוע םוקמב דובעל וכישמהש

 .תונחמה תא ורבעש םידוהי םילעופ 40"כ ולצינ .הדובעה

 הניסרחל תשורחה תיב

 ,גרבנטור המילבו םהרבא תחפשמ לש הניסרחל תשורחה"תיב

 ינפל וב ודבע .םיירטינאס הניסרח ילכ רצי ,"הקבוסנאיאפ, הנוכש

 -סקלופה הנומ 1940 רבוטקואב .םידוהי 40-כו םינלופ 1007כ המחלמה

 רסימוק (ומש לע ארקנש ןגה בקע םסרפתנ) ץנעפ גיוודול שטיוד

 חרב םהמ קלח .וב ודבעש םידוהיה רפסמ תחפ זאמ .לעפמה לע

 יכרצמב םא ףסכב םא ,רתוי תומלתשמ תודובע ומצעל אצמ קלחו

 1941 תליחתב .ידוהי בורמ תבכרומ ןיידע התיה דרשמה תלהנה .ןוזמ

 יאמרכ םשור השעש ,גיצנדמ יקסבשוראפ סנופלא רסימוק הנמתנ

 "ורחה"תיבב הדובעהמ םידוהיה םיאנכטה תא קיחרה אוה .ימואלניב

 ןילרבמ יסורפ רסימוקל הנמנ ךכ רחא .דרשמהמ םידיקפה תאו תש
 .ונגסל יקסבשוראפו -- רלימ םשב

 עודי היהש ,הרוזלגה לש הבכרהה דוס לע דומעל וממז םה
 ךכמ קמחתה אוה .גרבנטור םהרבא ,תשורחה"תיב לש םדוקח וןילעבל

 קיספהל ץלאנ תשורחה תיבו ,הלחמ לש הלתמאב הדובעל אב אלו
 ינמרגל רוסמל ץלאנ אוהו ,גרבנטורל הרהזא יבתכמ וחלשנ .ותדובע

 לבקמ אוהש םתח גרבנטורו וסקנפב םמשר הלה ;:"םיטפצרה, תא

 :הירגנב דובעל ליחתה ומצע אוה .םתונוכנל תוירחאה ומצע לע
 הלילב אוהו שוריגה לש ןושארה הלילב הקנילברטל השרוג ותשא

 | .ינשה
 הנממ ורזחוהו הדובעל ולבוהש םידבוע 35 ורתונ "שוריג,ה רחאל

 לש הלוז הדובעב ןינועמ היהש רלימ רסימוקה .ידוהי רטוש יוולב

 "חיה .םינלופ 40 תמועל ,םידוהי 80--70 קיסעהל תושר לביק םידוהי
 יאנכטה איצוהל ,םיבוט ויה םינלופהו םידוהיה םילעופה ןיב םיס

 םיצפח תריכמ -- ריעז רחסמ חתפתה .םידוהי הנעמו הכמ היהש
 .םידוהיה ידידלע םיכרצמ תיינקו םינלופל

 .תשורחה תיבב ודבעש םידוהיה ושרוג 1943 ראוני "שוריג,ב
 ."תיאניתשלפה המישר,.ב םימושרל ץוחמ

 "רטסּורבמא, םיטיהרל ר"חיב

 םירגנ וקסעוה ךכזרחאו ,םינוש םילעפמב םיקוסע ויה םירגנה

 םילעפמ ינש ,םרב .הנלוקש בוחרב הנחמל םיפירצח תמקהב םיבר

 םיטיהרל תשורחה תיב -- םהמ דחאה .ידמל ךשוממ ןמז ומייקתנ

 היקסרובה חטשב שוריגה ינפל רצק ןמז םקוהש ,"רטסורבמא .ג,

 ויה םהמ 10 קר ,שיא 80 ודבע תשורחה תיבב .שראק לש רבעשל

 להנמה ."תוסח,ב תוכזל ידכ םוקמל ולבקתנ םרתיו םירגנ השעמל
 תולועפל תושר םהמ לביקו ןוטלשה ישנא םע וירשקב שמתשה ינמרגה

 לעפמה .םיבורמ םיחוורו םינומלש םידוהיהמ לביק ןתרומתש ,תונוש

 עציב םעפו ,םיינמרג םיקסעדילעב לש תונמזה יפל םיטיהר רצי

 .םיבוט ויה הדובעה יאנת .תונחלוש 1000 -- תבכרל הלודג הנמזה

 .םידוהיה םידבועל הפי סחייתה ,הדובעה-להנמ היהש יקסלוקס ינלופה
 .1943 רבמבונ דע םייקתנ הדובעה םוקמ

 יאמ דלופואיל לש םיטיהרל ר"חיב

 המקוה הנ'צלמ בוחרב אוואס דוד לש רבעשל היקסרובה חטש לע

 תונורא ורצי םה .עוצקמ ילעב םבור .םילעופ 40 ודבע הב וז הירגנ
 הדובעה"יאנת .אבצה לש הארבהה"יתבלו תינמרגה תבכרל תואסכו

 תומוקמל ורבעוה םילעופהו ,1943 ביבאב לסוח םוקמה .םיחונ ויה

 .םירחא

 לזרבל הקיצי יתב

 םילעבה) "הצינילג, הקיציה תיבו ןיטשניבור לש הקיציה-תיבל

 םה .שוביכה םע דימ ינמרג רסימוק סנכוה (גרבנזורו טנמאיד ויה

 הקיצידיתבו תונוכמל ינמרג תשורח תיב, םשב דחא לעפמל ודחוא

 לש הקיציה-יתב רתי םג .לטראב -- ינמרגה היה רסימוקה ."לזרבל

 "ורוה .מ לש הקיציה"תיבו ,(בילטוג םיחאה לש) "הגארב,, םידוהיה

 המריפל םה ףא ודחוא ,(דנלדירפו ןאמרוק ,ץיבורוה) ויפתושו ץיב
 "והיה םידיקפה תא ריאשה לטראב ."םידחואמ הקיצי"יתב, םשב תחא

 ודבעש .םהיתוחפשמ ינבו םימדוקה םילעבה תא ,םהיתורשמב םיד

 עוצקמ-ילעב 12 ויה םידוהיה םירשע ןיב .םיינלופ םילעופ 250 ןיב
 םיינלופה םילעופה לש רכשהו הדובעה יאנת ויה שוריגל דע .םיקיתו

 םתרוכשמו םידבעל םידוהיה וכפה שוריגה רחאל .םיווש םידוהיהו

 רכש רסימוקהמ ולביק םידוהיהו ,הרטשמהו .ס.סה דקפמל המלוש

 .1943 יאמב לסוח תשורחה"תיב .עובשל בוהז 20 לש

 ייקסבונמור,, ןינבל הרבח

 םינמרגה תסינכ .םע המקוה יקסבונמור ןינבל תינלבקה הרבחה
 הגנל קחצי ,(שוריגל דע) ידוהיה ופתושו יקסבונמור ינלופה ,םודארל

 םינבט ,הפועתה"הדש תמקה ,םיפירצ ןינב תודובע ועציב ,חחפה
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 זוחא 40 .םידוהי 300 הז םוקמב ודבע שוריגל דע .דועו םיכסומל

 םיאלמשח ,םיברברש .םיגגז ,םיחחפ .םירגנ :עוצקמ"ילעב םהמ

 רשפא ןאכ .םינמוזמב םלוש הדובעה רכש .םיטושפ םילעופ-- רתיהו

 לודגה "שוריג,ל ."רחסמ.  להנלו םיינלופ םיירפכ םע שגפהל היה
 .םוקמהמ םילעופ תורשע המכ ואצוה

 וידבוע לכ ורבעוה ולוסיח םעו ,1943 תנש דע םייקתנ לעפמה

 .לובכה תיירכל

 םינבלל תשורח יתב

 .וז הדובעב םידוהי וקסע אלש טעמכ הינשה םלועה תמהלמ ינפל

 םידוהי רפסמ ורדח ,תונחמל "םישוריג,ה לע תועידיה טשפתהל ולחשמ

 קחרמ .קינשֶאוובש םינבלל תשורחה"תיבב .הלא הדובע-תומוקמל םג

 -טוג לדיי המלשל המחלמה ינפל ךייתשהש) .םודארמ רטמוליק 5
 תרצותה .םישנ 5 םהמ ,םידוהי 50 -- םילעופ 150 ןיב ודבע (ביל

 .םייחרזאהו םייאבצה תודסומה רתילו ינמרגה ריוואהיליחל הקפוס

 -- תומוקמה רתיבכ -- הרשפיא םינלופהו םידוהיה ןיב השיגפה

 "שוריג,,ב .וטיגל םתחרבהו ןוזמ יכרצמ תיינק ,וטיגהמ םיצפח תריכמ

 10 קר ודרש .םידוהיה םילעופה םג הקנילברטל ושרוג לודגה

 םילעופ 30 ולבקתנ שוריגה ירחא .ירַאה רבעב ורתתסהש םילעופ

 1942 רבוטקואבו בצמה רמחוה ךכ"רחא .םימדוקה םוקמב םידוהי

 ר"חהיבל ועיגה 1943 ראוניל 17ד-ב .םידוהי םילעופ 10 קר וראשנ

 .םנבו ותשא .בילטוג ורסאנ ברעב ובו קיבניגו רשטב .ס.סה יניצק

 םידוהיה לכ ואצוה םויה ותואב .ןטקה וטיגב ורונ םימי 3 רובעכ
 .הז הדובעדםוקממ

 תשורח"יתבב םידוהיה םידבועה לש םקלחב לפנ לרוגה ותוא

 -ריפ, ,(ץשל לאיחי :לעבה) ."רוטפק., : ןוגכ םינבלל םירחא םיידוהי
 לכבש -- (םיובלדנמ :לעבה) ,"אציווָאקַא'ז, ,(ןד .מ :לעבה) ,"ייל

 .םידוהי 20--15 םייוסמ ןמז ודבע םהמ דחא

 ("עלעטשלמַאז ,) תלוספו תואטורג ףוסיאל שרגמ

 ףוסיאה םוקמ רדוס .תבכרה ףיצר דידלע ,תילגרמ המריפה חטשב
 -לוס ןזופמ ינלופ .בושמוטב זכרמל ףינס שמישש ,תלוספו תואטורגל

 םידוהי 100-כ .תילגרמ היניפ -- הדובעה להנמ ;רסימוק הנמתנ קשוט

 .תיכוכזו תומצע ,םיטוטרמס .הקיציה יתבל לזרב תואטורג ףוסיאב ודבע

 -עמ וררחוש םה .תודחוימ תויוכזמ ונהנ םהיתוחפשמ ינבו םידבועה

 זוחמ לכב עונל ולכי "םיפסוא,ה .םייוניעו תופיטח ,היפכ תודוב

 .דחוימ ןוישר אלל ראודב שמתשהל ,םיסובוטואבו תבכרב םודאר

 קורי טרס אלא ,דוד ןגמה םע ןבלה טרסה תא םעורז לע ואשנ אל םה

 סרקה-בלצ ןמיסו "םינשי םירמח לש ףוסיא"םוקמ,, : תבותכה וילעו

 ,םיטרס ינש תאישנב "םיפסואה, וביוח שוריגה ירחא .וב עובט

 הלטוה ףסוא לכ לע .ל"נכ -- קורי ינשהו דוד ןגמ םע ןבל -- דחא

 ידכ .םויל םיבוהז 4--3-ל הלע םרכש .שדוחל ג"ק 3.000 לש הסכמ

 -ירבה שפנ ףוריחבו תישפח העונת לש תורשפאב ושמתשה םייקתהל

 .תורוחס וח

 -סהש 10 קר ודרש .םיפסואה לכ טעמכ וחקלנ לודגה "שוריג,,ב

 שוכרה לש ןוימה תלחתה רחאל ,םרב .לסוח הדובעה םוקמ .ורתת
 שיו םילכ ירבשו תואטורג הברה שיש םינמרגל ררבתה ,ידוהיה

 יראה דצב רתתסהש) תילגרמ היניפ תא וליג זא .םניימלו םפסאל

 "םוקמ תא שדחמ ןגראל וילע וויצו (וטיגל שוריגה ירחא רזחו
 לובכה תיירכ תלחתה סע .םידוהי 15 "כ ןאכ ודבע 19437ב .הדובעה

 .לסוח הדובעה"סוקמו ,וז הדובעל םידבועה ורפעוה

 "אטאב,, םיילענל ר"חיב

 ינפל רצק ןמז םודארב דסונ םיילענל "אטאב, תשורחה תיב

 .םידוהי תואמ המכ וב ודבע 1942 תנשב שוריגה דע .המחלמה ץורפ
 איבהל םידוהיה םילעופל תשורחה תיב ילהנמ וויצ שוריגה תעב

 ואצוה םידבועה בור ."חוטב. היהי ןעמל ,םשוכר תא םתא

 -יעב ,םידוהי 120"כ ןאכ ודבע שוריגה ירחא .דדשנ םשוכרו שוריגל

 .וקשיש הדובעה-להנממ תושק ולבסו ,תורוחש תודובעב רק

 םינוש הדובע תומוקמ

 .בונלוו :הביבסב הדובעה תונחמב םיאמודר ודבע הז דבלמ

 ץפנ ירמחל תשורח תיב ,ןישורק ,אכוס .ָאילּווו ,ץֶאיבורטסוא ,ןישזילב

 -מרג לש םייטרפ הדובע"תומוקמב ןכו יקסישזרקסב "'גאסאה,, ,יקנויפב

 םינותנ ויה תעכו םידוהי לש םתולעבב רבעב ויהש וא .םייחרזא םינ
 םיתורישב םידוהי םילעופ ודבע ןכ .םיינמרג םירסימוק לש םחוקפל

 ידוהי היה .ד.סב תואנדסה ןמוא .ד.סה ילעפמבו םינוש תועוצקמבו

 אצמו םירמחל גאד ,הדובעל םישנאה תא רדיסש גנירב םשב ינמרג

 .ותלוכי לכב םהילע לקהו םידוהיה םידבועל רוזעל תורשפא דימת

 תא איצוהל .ד.סב םידוהיה םידבועה לע לטוה תודובעה רתי ןיב

 םיקהל ,םרבקלו םירבק תורכל .ףתרמב .ס.סה ידיזלע םיחצרנה

 האוצה ףורגל) שומשה"יתב תוקנל .ס.סה יפגמ תא חצחצל ,תוילת

 ורתונש תורוחסהמ תורידה תא קירוהל .,םיריזחב לפטל ,(םיידיב

 יוכו תופצרה תא (תוחירמב) חצחצל ,בכר"ילכ תוקנל ,םידוהיה ירחא

 תוניגב ודבע םישנ 10 .תוכמו תולפשה ,תופיזנ ךות הז לכו ,'וכו

 | םיתבה ןויקנבו

 4 קר .1942 רבמצד דע הז הדובע"םוקמב ודבע םידוהיה

 םיחאה םיאנוכמ 2 ,לדאנ םלצה :םהו 1944 דע ורתונ עוצקמ ילעב

 .רקוצ -- תומתוח השועו רקוצ

 ויה םהש םושמ ."םיחוטב, ובשחנ "ןוחטבה-תוריש,  ילעפמ
 .םידבועה ורבעוה 1942 רבמצדב .םהידבוע לע ונגהו "תויצקא,ה יעצבמ

 .הגומנ ןוחטבה תיילשהו -- קשנל תשורחה"תיבל

 קיסעהש -- ןמלהוק תועבצלו רויצל ןוכמב םידוהי ודבע ןכ

 -תיב :60 -- ןמזור רויצלו תועבצל ןוכמ ;םידוהי 20 םייוסמ ןמז

 םיינמרג םינלבק וקיסעה ןכ .60--50 -- טדניק תונוכמל תשורחה

 ץנל :ןוגכ) תונוש ןינב תודובעבו םישיבכ תלילסב םידוהי םילעופ

 תא םיכמ ויה הדובעהרילהנמו תושק ויה תודובעה .(לכיטש תא

 .םידבועה

 (הדובעה הנחמ) "ןטקה וטיג,ה םינפב תודובעה

 תונוש תודובעב םיקוסע ויה .םירטושה ללוכ ,םידוהי 300"כ

 : ןוגכ ,הנחמה םינפב

 שארב .םיתוריש ישנא ,םישנא 100 הקיסעה ןוזמה תקפסא (1

 .ץיבורוהו יקסבוק'צאימָאז ךכ רחאו ןמווארב 'ה םדוק דמע הלהנהה

 םידוהי .םירטושל -- דחא םהמ .םיקקזנל ןוזמה תא וקליח םיחבטמ 3

 ישנא לש רישיה םחוקיפ תחת הדמע אלש םושמ ,וז הדובעל וכשמנ

 .ס.סה

 לע ףסונ .תושישק םישנ בור יפ לע וקסעוה חבטמה תדובעב

 תלהנהב םידגב ןסחמ היה ,ןמזיא םהרבא תלהנהב ןוזמה"יכרצמ ןסחמ
 .םיחצרנה םידוהיה רחא ודרשש םידגב וקלוח וב ,ןמיילק מ

 .תידוהיה הרטשמה ידיילע רדסה תרימש

 .5"60  עצוממב ,תונוש תופוקתב הנוש היה םירטושח רפסמ

 םייוויל ,הדובעל םישנאה תחילש .,רדסה תרימש םהילע הלטוה

 .*שמה דקפמ .דועו הנחמה רדג תרימש .הנחמל הדובעהמ םתרזחהו

 יקסוואקימ ןאיצול ,דירפ אבוק :םיניצקו רנטיס .ל ד"וע היה הרט
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 היה דרשמה להנמ .ןמדירפ לאיחיו רלטייב ןואיל ,יקסרבמיראנ דוד

 .רתי"תויוכז ויה םהיתוחפשמלו הרטשמה ישנאל .רגיצנאד המלש

 .םושירה תקלחמ 65

 .םיאצויהו םיסנכנה הנחמה ינכוש לש קייודמ םושיר הלהינ

 רפסמ תעיבקו ןוזמה תקפסאל םינמרגה ושמתשה ולא תומישרב

 םיעסונה לש "עודיה םושירה, תא הכרע וזה הקלחמה .םידבועה

 "שמ לחהו יקסבוק'צאימאז לשרה היה הלהנמ .לוכיבכ ,לארשי-ץראל

 .ץיבורוה המלש -- 1943 תנ

 .ןויקנהו האורבתה תקלחמ (6
 ,הדבעמ ודילו םילוח"תיב םייקתנ .רגרבניילק ר"ד דמע השארב

 .םישנ שמח קיסעהש ,שטיוורוה .פ תרמ לש התלהנהב םידלי-תיב ןכו

 .שיא 15-כ ןויקנב ודבע ןכ .דחוימ"תיבב ורג יראטינסה תווצהו םיאפורה

 .תורחא תודובע (5

 ,םינבל ןוקיתב :שיא 70"כ וקסע םיימצעה םיכרצה קופיסב

 רתויב םיבושחה תודסומהמ דחא .תורפסו םיילענ ןוקת ,הסיבכ

 -- היה םידוהיה ידידלע .ולהונש

 ץחרמה-תיב

 ש"ע רפסה-תיב ןינב םודארב טארנדויל רסמנ 1940"ב דוע
 ןגה חטשב) הקסבוקארק"וראטס בוחרב ,"הבוקש'זוא אזילע,

 שוריגל דע .יוטיח-רדחו ץחרמ"תיב תמקה םשל ,(ץנעפ לש יטרפה
 רחאל .שיא 207כ וב ודבעו טארנדויה לש ותושרב דסומה היה לודגה

 ,המ"ןמז ירחא רזחוה םלואו ,.דסה לש התושרל רבעוה "שוריג,ה
 ץחרמה"תיב ידבוע ותרשי םימייוסמ םימיבש ,יאנתב םידוהיה תושרל
 םילעופו ,םילוח-יתבל םתסינכ ינפל ,םיעוצפ םיינמרג םילייח םג

 .םינמרגה תא םיתרשמה םינלופ

 ידילע .ודרפוהש ,החפשמ"ינבל שגפמ"םוקמ ךפה ץחרמהיתיב
 ילעופל הרזע הטשוה ןאכ .םינוש הדובע תומוקמב ודבעו םינמרגה

 םחלל ובער ,םירומח םיירטינס םיאנתב ודבעש קשנל תשורחהיתיב
 יכדרמ לש ותושארב ,"הרזעה דעו, .הדובעה ילהנממ תוכמ וגפסו
 .הלא םילעופל םחל תורככ קפסמ היה רנטרג

 םג הרשפא ,ץחרמה"תיבב רקבל םידוהיזאלל הנתינש תושרח

 רשקה .ןטקה וטיגב םהיתוחפשמ ינב םע שגפהל יראה דצמ םידוהיל

 "כואה םעו תואטיגל רבעמש םהיחא םע תונחמה ךותבש םידוהיה ןיב
 רכממו חקמ לש קושל ץחרמה"תיב חטש תא וכפה ,תירצונה היסול
 האיבה ,השראוב טניו'גה םעטמ הריצ הרקיב הז חטשב .ידמל לודג
 בצמה לע תועדוה הלביקו ,תומייוסמ תובותכ יפל ףסכו םיבתכמ
 .יראה דצל םידוהי הברה וחרב ןאכמ .םודארב

 -שב זוכירה"הנחמ םקוה רשאכ ,1944 ראוני דע ךשמנ הז בצמ
 ריב .ס.סה ישנא יווילב הנממ ורזחו הדובעל ואצי םישנאהו ,הנלוק
 שיא 300 לש הצובקלו עובשב םעפ קר הצחרה הרשפוא םהה םימ
 דצהו תונחמבש החפשמה"ינב ןיב תושיגפה וערפוה .תחא תבב
 .םייוגל םידוהי ןיב -- המכו המכ תחא לעו ,יראה

 לארשי-ץראל םיעסונ םידחא םידוהי

 תוחפשמ רפסמ םושיר לע העידיה וטיגב הטשפתה 1942 רבמבונב
 .ופאטסיגה ידיבש תימש המישר יפל ,לארשי"ץראל העיסנל תוידוהי
 .ד.סח | םלוא וז | העידיל ןומאב וסחייתה אל | הליחת
 דיחהל ושרדנש םישנאהו ,וז העדוהב המרימ ןיאש החיטבה
 דימחה אל --   (לארשיץראב םיחרזא לש םהיבורק) םשר
 ישאר י"אב ולדתשה :,ךכדרחא ררבתנש יפכ .ומשרנו ,תונמדזהה וצ
 ,תילגרמ השמ ומכ .םודארב וראשנ םהיתוחפשמש ,םידחא החפשמ

 הרש לש הנתח) רבוקמ ,(גרבדלוג הל'מהרבא לש ונתח) רקוצ ףסוי

 ,דועו ,(לרפ הצ'מהרבא לש ונתח) יקסבשרוו ,(גרבנטור הלייב

 רבכ היה אל םישרדגהמ קלח .םודאר וטיגמ םהיתוחפשמ תא איצוהל

 השא .רבוקאמ"גרבנטור לחר ,הידליו רקוצ"גרבדלוג אקבוט : םייחב

 הידלי םע העסנ ףאו ,המשרנ ,תונמדזהה הלצינ גרבדלוג םשב תרחא

 :(רחא והשימ םוקמב) וזכ הרוצב .התפסנש הז םשב השאה םוקמב

 תב) סיפשא םישנה ועסנ .בילטוג רזעילא לש ריעצה ונב עסנ

 .ןאמרוק ,אקסוואשראו ,רקרטש ,תילגרמ השמ תשא .(םירפסה רכומ

 .המישרב ויהש תורחאו

 םע םיטרסה ,םהילא סחיה דימ הנוש ,הנחמה תא ובזעש עגרב

 .תודוומ םמע תחקל םהל השרוה ,םהיתועורזמ ורסוה דודייניגמ

 "תנחתל ולבוה םה .תויונחב םיכרצימ תונקל ,בוחרה תוכרדמב תכלל

 ישנא ןיב הווקת הררוע וז העפות .םיעסונ"תבכרב ועסנו תבכרה

 תועידיה ועיגהשמ .םיעסונהמ תועידיל ופיצ םיניע"ןוילכבו תונחמה

 תעדל םלוכ וחכונ ,לארשי-ץראל םכרדב םיאצמנ םה יכ ,הירוסמ

 הדבועל ונתנ םינוש םישוריפ .םתחטבה םינמרגה ומייק םעפהש

 ופלחוה םידוהיה יכ -- התיה בורה תעד לע הלבקתנש הסריגה .וז

 ...לודג הדימ"הנקב ןיפוליחל וויקש שיו ."םיבושח,, םינמרגב

 לארשי-ץראב םיבורקל העיסנל (ינשה) םושירה

 תא םושרל .ד.סה תדוקפ לע העידיה הלבקתנ הז חור-ךלהב
 דינבו םידלי ,םירוה) לארשידץראב םיבורק םהל שיש םידוהיה לכ
 דחא לכש ,אלפיי אלו ,טארנדויח לע לטוה םושירה .(םירחא החפשמ
 !העיסנל םשריהל -- ריחמ לכב -- הצר

 :רפסמ גרבדלוג םהרבא

 ,לארשידץראל םידוהיה תצובק לש תחלצומה התעיסנ רחאל'דימ
 דמו ץיבורדנשו ןמטסאפ לא .ס.סח דיל תידוהיה הקלחמה להנמ הנפ
 לא העיסנל םידוהי םושירב וחתפיש ,רנטיס ד"וע הרטשמה דקפ
 ידכ ,טארנדויה דרשמ לע ואבצ שיא 3500 .לארשי"ץראב םהיבורק
 ץיבורדנש ר"ד לש ותלהנהב םושירה לחה זאו ,העידיה תונוכנ ררבל

 לע ורסמ לכח .םיימוי ךשמנ םושירה .יקסבוק'צימאז לש וחוקפבו

 לאיחיש ,ומשר םידוהי 18 יכ ,ןינעמ .ץראב םימודמו םייתימא םיבורק
 ...םהיחא אוה ,עדונה ןקסעה ,לקנרפ

 ינש ףילחהל ומיכסה םילגנאהש "ורמא. .תווקת וררועתנ בושו
 דוע וגרהי אל יכ ,"ורמא, דועו .דחא ידוהיב םיאניתשלפ םינמרג
 | ..."ורמא, דועו .םידוהי

 ...ןטק םינמרגה לש םקלח היה אל ולאה תועומשה תצפהב
 טמצעל "חיטבהל, ידכ דחושו היצקטורפב ושמתשה תלוכיה ילעב
 ,םרב .י"אב םיבורק םהל ויה ןכש הברה םידוהי וחפקתנו ,העיסנ

 אל םימשרנהמ דחא ףא .וב ולתש תווקתה תא אלימ אל הזה םושירה

 םידוהי הברה לש םלרוג העבק המישרה םלוא ,לארשי-ץראל עסנ
 .1943 ראוניב 137ה לש "היצקא,ב

 םישדח תואטיג עברא לש תדוכלמ

 לע ,רוטנרבוגה תאמ העדומ ןטקה וטיגב העיפוה 1942 רבמבונב
 דאר ,(רימזוצ) שזעימודנאס ,הצבולדישב :םישדח תואטיג 4 תמקה
 תושורדה תונוש תודובעב םידוהיה תא וקיסעי םהב ,דזאיּואו קסמוד
 .םינמרגל

 טטוגואב סילודגה' םישוריגחמ וטלמנ םיבר םידוחיש ועדי םיצאנה
 ,וטיגל ובושיש םתותפל הרטמבו ,תורעיבו םירפכב םירתתסמו 2
 לעו יראה דצכש ףרגלטחו ןופלטח ידומע .לע תועדומה תא וקיבדה
 | .תורעיה תואובמב םיצע
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 ,םיעגימה םילוטלטהו .בערה ,אוהה ףרוחב רשש זעה רוקה ללגב

 ורזחו םהיאובחממ ואצי שיא ףלא 20-כו םתלובחתב םיררוצה וחילצה

 םידוהיהו ל"נה תואטיגה םג ולסוח 1943 ראוניב 13"ב .ל"נה תואטיגל
 | .הקנילברטל חבטל ולבוה

 הצבולדישל שוריגה

 ןטקה וטיגב ועיפוה ,רקוב תונפל 5 העשב 1942 רבמצדב 3-ב
 תצרהב םיידוהי םירטוש תרזעב ולחהו ,םיניארקואהו .ס.סה ישנא
 רדתסהל םידוהיה לע הוויצ סרפיש .ס.סה ןיצק .שרגמל םידוחיה

 .םוי"םסוי םתוא הוולמה רטושה םשארבו .תוישימחב

 וליאו ,תורושהמ ואצוה ינמרגה אבצהו ופאטסיגה לצא םידבועה

 .רטמוליק 30 לש קחרמ ,לגרב ולבוה ,םידליו םישנ םישנא ,שיא 0

 רגיפש ימ לכ .ךרדב םתוא וכיה םיניארקואח םיחצרמה .הצבולדישל

 ועיגה תוצחב .הכילהה לע ודיבכה רופכו גלש .לגרב הרונ הכילהב
 -צהו הלפאה תמחמ לבא ,םח הפק םידוהי םהל וניכה םש ,הצבולדישל

 םישנאה וסנכוה הלילה ךשמל .הפק לפסל םיטעמ וכז ,המויאה תופיפ
 דמעש .רבעשל ידוהי תורועל לעפמ לש םימהוזמו םיעוער םינבמל
 אל תוברוח המכל ורבעוה תרחמל .לסוחמ היה רבכ וטיגה .דודשו בוזע

 םידוהי 6.000"כ וזכור םהב ,קיתעה ידוהיה תורבקה"תיבמ קחרה

 ורזחו םהיאובחממ ואציש םידוהי ןכו םינוש תומוקממ ואבוהש)
 .הקנילברטל הדמשהל םחלשל הרטמב (וטיגל

 םיריעצ רפסמ וחרב .הז שדח וטיגב םידוהיל יופצ המ עדונשכ
 ,מטכיר לבייל םהיניב .םירחאו םיאמודר תורשעו ,םיכומסה תורעיל

 'בגה .(זוכיררהנחמב כ"חא הפסנ) ףסוי םייח היבאו דנלטוש הקבר

 הצבולדישמ הלילה עצמאב וטלמנ ,דועו ,הנבו הצבולדישמ גרבנזייא
 .םודארב ןטקה וטיגל הרזח ועיגהו

 -תיבב הייפכ"תדובעל חקלנ הצבולדישב ראשנש םיריעצהמ קלח

 ורונ םינקזהו םידליה ,ץיבוכאראטסו וקסי'זזרקסב קשנל תשורחה
 .הקנילברטל חבטל 1943 ראוניב 13-ב ולבוה םירתונה וליאו ,םוקמב

 ייוטסבליס,ה לילב חצרה

 רטסבליסה לילב .חצר ןמיסב ןטקה וטיגב הליחתה 1943 תנש

 דיל ורונו םהיתבמ םידוהי השמח .ד .ס ישנא ידיילע ןאצוה

 חלשנו ,הנחמה ןקז ,ןמטספ ר"דה רסאנ הז לילב .וטיגהמ האיציח

 ןמטספ ר"ד םוקמב .ותשאו רנב' ר"ד ורסאנ ןכו ,ץיוושואל
 ."הנחמה ןקז.כ ץיבורדנש ר"דה הנומ

 ,הליל הליל .וטיגב םידוהיה ייח לע דחפהו םימיא רטשמ רבג

 .תורידב םישופיח םיכרועו וטיגה תא םידקופ ופטסיגה ישנא ויה
 ויה תוירי ידה .תיבהמ והשימ תא "םיחקול, ויה םישופיחה בגא

 .דימת םיעמשנ
 .ס .סה יכ ,"תיאניתשלפה המישר,ל ביבסמ "העונת,, הליחתה ןכ

 .שחרתהל דמועש והשמב שגרוה .םיקתעה הנממ ושרד .ד .סהו

 1943 ראוני 13זב "היצקא,ה

 .ס .ס ישנא ןטקה וטיגל וצרפ .םויח ותוא לש רחשה הלע םרטב
 ואצוה םתדוקפ יפל .לשנהו סרפיש ,רשטב לרנג לש םתושארב .ד.סו

 הקסבוקילראווש בוחרבש לודגה שרגמב וזכורו סחיתבמ םידוחיה לכ

 .םיניארקואו םילייח תואמ לש ןייוזמ רמשמ בצוה וטיגל ביבסמ .4
 ידיילע םוקמב וב חרונ ,רתתסחל וא קמחתהל הסינש ימ לכ
 יאפק שממ םישנאח .קזח חיח רופכח .םוניארקואחו .ס.סח תויפונכ

 ,םהירחא שפיח אוה .םידליב "לופיט,ה תא ומצעל חקל סרפיש .רוקמ
 .םהב הרי הקירז ידכ ךותו ריוואב םקרז םתוא אצמ קרו

 תוריקה לא םהישאר ץפנו וידיב םמירה .ודיל ולפנש םירחא םידלי
 .וקסרתנ םהיתלוגלוגו

 דחפ יזוחא ,שרגמה לע וטיגה ידוהי לכ רבכ ודמע רקובב 7יזב

 דגמל הסינכב דמעוהש ,ןחלוש דיל .שחרתהל דמועה תמיאמ הלהבו

 ,הנחמה ןקז .ץיבורדנש ר"דה םדילו .ד.סו .ס.ס יניצק ובשייתה ,שר
 דרה,מ תומש ואירקהש ,םידוהי םירטוש ינשו יקסבוקשטמז ריכזמה
 דרה ךותמ וארקנ םהיתומשש ,םישנאה םתוא ."תיאניתשלפה המיש

 הלא .םוקמב םתואיצמ לע עידוהל ידכב תונעהל םיכירצ ויה ,המיש

 בוחרב 10 'סמ תיכב הזכורש "תיאניתשלפה הצובק.ל דימ וסנכוה
 תידוהיה הרטשמה לש הדקפמה הנכש הז תיבב) הקסבוקילראווש

 ךירנייווו רשטב םע .ד.סהו .ס .סה דקפמ הב ובשי "עצבימ,ה תעבו
 םידמוע וראשנ רתיהו ,(ץוחב השענה לע תוח"וד ולביקו ,שארב
 ,םיחא ינש לש תומש וא .םימוד תומש ינש וארקנש עריא .בוחרב
 ולזמ ערתיאש ימו ,הדקפמה תיבל סנכנו הכז ,וידעצ שיחהש ימ

 ראשנ -- וכוליהב רגיפ אלא ומש תא עמש וא ,ומש תא עמש אלו
 .ץוחב

 .ךרעב םידוהי 1500 לש תומש וארקנ "תיאניתשלפה המישרה,,מ
 ,.ס .סחו ופטסיגה ידבועו םירנויצקטורפ ויה םיארקנהמ םיברו ליאוה
 םייושע הלאש חינהל היה ןתינ ,י"אב םיבורק םהל ויה אל יכ םא

 אקווד ויה ,וארקנ אל םהיתומשש הלא ןיבמ -- ךפיהלו ;ראשיהל

 "ורפ םהל הרסחש ןוויכמ ךא ,י"אב תויחאו םיחא םהל ויהש םישנא
 .הילכל םלרוג ךתחנ ,היצקט

 "הקלופ,  םיילענל תשורחה תיב להנמ ידיב הלע ןורחאה עגרב

 -קהמ וירלדנס תא איצוהל -- םיילענ גוז תרוצב דחוש תרומת --

 המלש החפשמ האצוה ןכ ."חולשמ.ל הדעונו בוחרב הראשנש הצוב

 דירצה תיינבב ודבעש םילעופה םגו ,תורועל תשורח תיבב הדבעש
 הרחב ("אינרוווטיוו,) קשנל תשורחה תיב תלהנה .הנלוקשב םיפ

 לש ןטק רפסמ .םיאירבו םיריעצ םירוחב -- םידבוע האמכ איה םג

 הרימשה ףא לע .יראה דצב רתתסהלו טלמיחל חילצה םישנא
 ,הדקפמה תיב תברקב דוחיבו .הקסבוקילראווש בוחר ךרואל הקזחה
 תצובק,ל ןורחאח עגרב ץרפתהלו םשפנ תא טלמל םידחא וסינ

 תעכ) ןמטכיר לבייל קר םלוא ,תיבה םינפב הזכורש "םיאניתשלפה

 ונתח ,תיאמדקא הלכשה לעב) ץרוק לאומש .ךכב חילצה (לארשיב
 .םוקמב תמו הרונ (םורטשרבליז הלשטיא לש

 ,םישנא ,שיא 1600"כו ,תומישרה תאירק המייתסנ םיירהצב
 דבכ רחמשמ תיוולב תבכרל ולבוה ,ץוחב וראשנש ,ףטו םישנ
 -- זוויכה .תונורקל ולעוה םש .תוירזכא תומולהמו תוכמ רטמ תחת
 .יקנילברט

 וחילצה םידיחי קר םלוא ,תבכרהמ םישנא תורשע וצפק ךרדב
 תחת וכעמנ וא םיינמרגה תורמשמה ידי לע הרונ בורה .טלמיהל
 לגרב הדיעצה תעב טלמיהל וחילצה םג םידחא .תבכרה ילגלג
 -כתסהו הכרדמה לע ודמעש .םינלופה ןיב ובברעתה .תבכרה תנחתל
 .וטיגל בוש ורזח ךכ רחא ,"הזחמ,'ב ול

 1943 ראוניב 20-ב חצרה

 םידירשח וזעוז בושו .ראוניב 13-ה "עצבימ,מ עובש ףלח סרט
 :ואלכנו וספתנ ,לוכיבכ ."חלבח, ישעמ לע .שדח ירזכא חצרמ
 בוחרב "לופורטמ, .תורנל תשורחה תיבל ףתוש --  ץיבוקציא

 דנייש רטושח וסיג סע דמי ,ולעפמב רוקיב -- ותמשא . .יקשוינומ
 -- ןייטשנרוב .הפואמ :תונוטלשחמ תושר .תליטנ ילב ,םיוב

 "קי



 תעב .םינמרגה ידיל ותרבעה תעינמל ,הצרא ףסכ תכלשה לע
 -בלל תשורח"תיבב ףתוש ,לדוידהמלש בילטוג ;ראוניב 13-ב דקפימה
 .וידליו ותשא תא ולש תשורחה תיבב וריתסה לע -- יקינשוווב םינ
 ,םלוכ לע .השלוחמ תלשוכ ,סופיטב הלוח הרטשמל האבוה ותשא

 לע םה ורונ .ד.סה תדוקפ יפל .תוומ לש ןיד קספ םוקמב וב אצוה
 .הקסבוקילראווש בוחרב 18 'סמ תיבה רצחב םיניארקוא ידי

 םינמרגב םיפוליח םשלץוח ינוכרד םִע םידוהי םישפחמ

 לכל רנורבנטלאק טסנרא תאמ הדוקפ האצי 1943 סרמב 5זב

 םידוהי יכ תרמואה ,תושובכה הפוריא תוצרא 16"ב .ס.סה יגיהנמ

 ודלונ יכ תוחיכומה תודועת םהידיבש הלאו ,ץראל"ץוח ינוכרד ילעב
 ,תוילרטונ תוצראב ןכו .תפרצ ,הילגנא ,הילטיא ,הקירמא תוצראב

 -וליח םשל רצעמ"תונחמב םאלכל אלא ,.הדמשה הנחמל םחלשל ןיא
 .םינמרגב םיפ

 :ןהיניב .תוחפשמ המכ השראול ואצי םודארב ןטקה וטיגהמ

 'צימז ;וינב ינשו ותשא ,גילז גרבדלוג ;הירוהו ותשא ,ץיבוניבר
 .המאו הידלי תשולש .(יאקסרובה לש ותשא) היח זומצ ;יקסבוק

 ץיוושואל ךכ-רחא וחלשנ ןבור םלוא ,"יקסלופ,, ןולמב וקזחוה וללה

 םהיניבו .םייחב וראשנ םהמ םיטעמ .הינמרגב קורבסנוואר הנחמלו
 .ותחפשמו גרבדלוג גילז

 יקנילברטל םכרדב םודאר תא םירבוע תפרצמ םידוהי

 הדוקפ תידוהיה הרטשמה הלביק ,1943 ויתסב ,םימיה דחאב
 רחאל לזרבה תליסמ יוניפ תדובעל תבכרה תנחתל םילעופ קפסל
 ווטצנ יכ .םילעופה ורפיס םתדובעמ םבושב .םוקמב העריאש הנואת
 תושגנתה לש היטעב הילע ומרענש םיללחמ הליסמה תא תונפל
 ולאש רשאכ .דבכ רמשמ תחת םילבומ םידוהי ואר יכו ,תבכרב
 -נילברטב לודגה תשורחה תיבל, :ונע םה ,םילבומ םה ןאל םתוא
 . . ןימאהל ובא אל יקנילברט לע תמאה םהל הרפוסשכו *. . . יק

 תורבקה תיבב ורבקנו .םודאר ידוהיל ורסמנ הנואתה תונברק
 וטיגה לש םילוחה-תיבל החקלנ ,םייח ינמיס התליגש הנקז .םוקמב
 דוחה לכ םע דחי גרוהל האצוהו .1943 רבמבונ דע הראשנ םש ,ןטקה
 .הליסמה ןוקית רחאל יקנילברטל ולבוה ראשה .םיל

 םיכשמנ חצרה ישעמ

 םוי לש ורקובב .םימכ ךפשנ ידוהי םד בושו -- הרצק "הקספה"
 תאמ הדוקפ .ןופלטה תועצמאב ,תידוהיה הרטשמב הלבקתנ דחא
 הצר .דחא םוקמב ,וטיגב םיאצמנה ,םידוהיה לכ תא זכרל ,סרפיש
 ואצי אלש םישנא לש בר רפסמ ראשי םויה ותואב אקווד יכ לרוגה
 םישנא תרבעה רבדב תונוטלשה םע החקמתה הרטשמה יכ ,הדובעל
 עיפוה רבכו .דעוימה םוקמב וזכור קר םישנאה .םוקמל םוקממ
 היריב גרוהל ואיצוהו .םינייוזמ םיניארקוא תצובק תיוולב ,סרפיש
 ן8 'סמ תיבה רצחב עצוב חצרה .םוקמב םיחכונהמ ירישע שיא לכ
 .הקסבוקילראווש בוחרב

 1943 םירופב "היצקא,,ה

 ץיבורדנש ר"דה תאמ סרפיש שרד .םירופה 'גח ינפל חמזןמז |
 ןיפוליח תרטמל םיאמדקא 0 פש המישר ןיכחל .רנטיס ד"ועהמו
 תה דעומ תא עבק אוה .ילגנאה יבשב רשא םידנמרג םיניצק האמכ

 םיבצייתמהש הוויצ םג אוה .סראמב 21 ,ןושארה םויב םתובציי
 .םתשובלת בטימב עיפוהלו -- דחא לכ -- תודווזמ יתשב ודייטצי

 .םידוהיה םיאמדקאה ידירש ןיב םיפנכ רהמ הל התשע וז העידי

 תושרהל ונממ ושקיבו סרפיש תאמ "היצקטורפ,ל ורתח םהמ םיבר
 הנענ "ודסח בורב., סרפיש .םהיתוחפשמ ינב תא םג םמע תחקל םהל

 םלוא .,םימשרנה ןיב היה ץיבורדנש ר"דה םג -- -- -- .םתשקבל
 .ול רמא -- "רחא טרופסנרטב עסת התא., : המישרהמ ואיצוה סרפיש

 -תמה ןיבמ המכ .םירופב לח "םירשואמ,ה לש םתובצייתה םוי

 שחרתמ ינש םירופ סנ וליאכ ,"םיקולא עבצא, הזב ואר םיבצי

 םיחצחוצמ .םהידגב בטימב םישובל וטיגה רעשל ודעצ םה .םהיניעל

 םתסו םיבורקה -- -- -- י"אל םילועל תואיכ ,םהידיב םהיתודווזמו

 תישירח הליפתבו ,האנק יטבמב וטיגה רעשל םתוא וויל םידידי

 2:4 בלב

 -יגה רעשל םיברקתמ םיסובוטוא ינש וארנ םירהצה ירחא ,הנהו

 דחאמ אצי הקפק .ס.ס ןיצק .םידפורמ תואסכ םע ויה םיסובוטואה .וט
 אוה .עוסנל םינכומ ודמעש ,םישנאה תמישר תא לביקו םיסובוטואה
 ...התוא אורקלו הב ןייעל ךרוצ האר אל וליפא

 הריעצ הרוחב ,ןמדירפ הלב .דאמ םמורמ חור בצמב היה הקפק
 דריווצ ןבואר הסורא לש המולפיד ול התארהו וילא השגינ ,םודארמ

 "החיכוה, איה .(ראוניב 137ב "שרוג,) תפרצב הסדנהל ךמסומ ,סופ

 הקפק .םהילא עיגהל הנוצרבו ,לארשי ץראב םיבורק הל שיש ול

 חילציש ןוחטבה ול ןיא םלוא ,הניינע תא רדסל לדתשיש הל הנע
 .ךכב

 .היבוט ריעצה היחא הילא עיגה הקפק םע התחיש ידכ ךות
 םעפה .היחא תא םג העיסנל ןובשחב חקיש הקפק ינפל תננחתמ איה

 םייתניב .טלחומ בוריסב . ךכ לע ביגהו ,התניחתל הקפק הנענ אל

 -- חוורמו לודג וטוא -- ינשה וטואהו ,םישנא דחא וטוא אלמתנ
 הלבל זמור הקפק .םיעסונ . לבקל ןכומ ,חותפה וטיגה רעש דיל דמוע

 -משמ הניבה אל הלב .ךכ"רחאל התעיסנ תא רדסל רמוא אוה וליאכ
 ,איה הניחבמ .עתפל !רחא חולשמב עוסנל הל המל .ויזמר תוע

 הלצינ דימ .הניינעמ ותעד תא חיסמו םירחא םינינעב קוסע הקפקש

 .היחא םע דחי וטואה ךותל הצפק הבר תוריהמבו הזה עגרה תא

 הכוסנ םהינפ לעשכ הצוחה וטיבהו םיבנשאה דחא דיל ובשייתה םה
 ...תפותה ילוצינ לש רשוא תוודח

 לינפ,ה םה הלא .וטואל םילועה ירחא םהיטבמב םה םיבקוע הנה
 ברה :םהיתוחפשמ םע .,םודאר תודהי ידירש לש היצנגילטניאהו
 ;ותשאו רציש ןנחלא רוספורפ ;ויתונבו ותשא ,קינטולז וחיעשי
 ר"ד ;ותבו ותשא ,גנוצ ר"ד ; רדנסכלא 'רגמ ונבו ותב ,ןעד יכדרמ
 ;ותבו ותשא .ןייטשרג ר"ד ; התדליו ותבו ותשא ,ןייטשלקניפ ףלאוו
 -ורוה ותוחאו לוטאנא דירפ ר"ד ;ויתונבו ותשא ,ןמרוק ןומולס ר"ד
 ,ןואיל הלעב ,ןעד-רקנב םיינישהדתאפור : וסיגו יקסנוטיוו ריד ;ץיב
 בג ;ונבו רטכארט ד"ועה ; סופסייוו בלסידאלוו רטסיגמ ;םנבו םתב
 -סיגמ ;הנבו ("תעד יבבוח, היסנמיגה להנמ תשא) איצילעפ ץיברוה
 ,גרבדלוג שירב 'גניא ;ויחאו ויתויחא יתש ,ומא ,ותשא ,יקסבוטפוא רט
 ;התוחאו הירוה ,ותשא ,רניוו ףסוי ד"וע ;ןיול דוד 'גניא תדליו ותשא
 ר"ד ;הבלס ד"וע לש םידלי ינשו ונב ,ותשא ,ןמרוק ריאמ 'גניא
 -סיגמ ;ודליו לפנייוו בלסינטס רטסיגמ ;וידליו ותשא ,סקילפ לפנייוו
 קזיא :ןמלטש בלסידלוו גולוירטקבה::; ןבהו ,היבאו ותשא ,רטכוו רט
 בקעי יאקיסומה ;גרבסגינק קעלע הלעב םע ותבו ותשא ,ןמלטש
 ר"ד :תגרוחה החתבו ןמפיוק הדוחי ינויצה ןקסעה לש ותשא ;ןגק
 -סייו תיבמ הרש ותשאו ןמטסל בקעי :ותשאו ןייטשלקניפ גיוודול
 .םירחא םיבר דועו ,דררוב

 יפופא .םלוכ םיעסונח .זוזל וליחתחו רחמ ואלמתנ םיסובוטואה
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 ןוטלש תונש תעברא ןשמב הנושארה םעפב .םירידנ החמש ישגר
 םויאה תפותה ךותמ האיצי :הלא םירשואמ םיעגרל ועיגה ,םיצאנה

 -- -- - לארשי"ץראל ךרדב

 יכ םיעסוגל הלגתנ רהמ שיח .העיגרא דע התיה םתחמש םלוא

 םכרד תא םיכרשמ םה .תבכרל ןוויכב םיעסונ םניא םיסובוטואה

 הבזכא .ץלאק שיבכב ,הצבולדיש ךרדל םשמו הבורצפס בוחר ןוויכב

 .םיעסונה לכ לש םהיתובילל רדח ארונ שואי הגופס המויאו הרמ

 ונתוא םיליבומ .םינמרגה ונומיר בוש. :םכותמ הצרפ םימיא"תקעז

 הסינ תעדה בשוימו ןקזה גנוצ ר'ד ."ןי'זילב הנחמב ךרפ תדובעל

 .אושלו -- םישנאה תא עיגרהל

 תחאמ םואתפ חג ,הנילמז בוחרב רשא יסורה תורבקה תיב דיל

 םינייוזמ םיניארקואו .ד.ס ,..ס.ס ישנא אלמ אשמ וטוא תואטמיסה

 .םיסובוטואה תא םיוולמ וליאכ וארנ םה .הירי תונוכמבו לק קשנב

 ,וחילצה דוע ןושארה וטואהמ ...םהב ןיחבהל לקנב ולכי םירוהיה

 .ריעה םודאר חטשב דוע ותויהב וכותמ ץופקל ,םיעסונהמ םידחא

 תושעל ויעסונמ דחא דיב וליפא הלע אל ינשה סובוטואהמ םלוא

 יגרוסב םיגרוסמ םיבנשאהו ,ןיירושמ היה וטואה יכ ,ותלצהל רבד

 "העיסנ,המ ןורכש יכוסנ םידוהיה ןיה ךכ ידכ דע -- -- -- לזרב

 .ןיירושמ וטואל םתוא םיסינכמש ,ללכ ושיגרה אלש לארשיזץראל

 הצבולדישנשב תורבקה-תיבב ירזכאה חצרה

 הכשמנ .םירטמוליק 30 לש קחרמ .הצבולדישל םודארמ העיסנה

 ועיגה םיסובוטואה .חצנכ וז התיה םיעסונה יניעב םלוא ,העשכ

 תורבקה תיב ןוויכל ונפ םשמו ,היריעה תצעומ ןינב דיל קושל

 "םיוולמ,ה לש וטואה םג .םהיעסונ לע םיסובוטואה ונח ןאכ .ידוהיה

 דחא ריעצ .הז םוקמב םתיינח תא ושע .ס.סה ישנאו םיניארקואה

 .ס.ס שיא לש חדקא רודכ .ץורל ליחתהו וטואה ךותמ ץופקל זיעה
 ליצהל הסינש ,דחא דוע לש וקלחב םג לפנ הז לרוג .וגרהו וב עגפ

 .ושפנ תא

 רעשה דיל רדתסהלו ןושארה סובוטואהמ תדרל ווטצנ םישנאה

 לעש םינבלה תא ,םהילעמ םהידגב תא טושפל ,תוובקה תיב לש

 לבל םידגבה לע וסח םינמרגה םיחצרמה) .דצב םתוא םישלו םרוע

 םינלופ םירטוש םגו םיניארקואהו .ס.סה ישנא (...םדב ולאוגי

 ישאר לע תומולהמ תיחנהל ולחה ,הז "עצבימ,,ל וסיוגש ,הצבולדישמ

 -נאה לש תולליהו תוקעצה .םהיבור תותקב ,םידליהו םישנה ,םירבגה

 ---- -- רואיתל תונתינ ןניא םיש

 דומהמ םידחא .הרובג ייוליג םג ועריא הז םימיא"תועווז דמעמב

 ואילפהו םהיבור תא םהמ ואיצוהו יאליע חכב םיכמה לע ולפנתה םיכ

 ורונ יכ ,וליצה אל םשפנ תא םנמא ,םה .םהיחצרמב םהיתוכמ תא

 םידוהיה .תורבקה תיב חטשל םלוכ ופחדנ רבד לש ופוסב .דימ
 בצמבו שחרתמב םינבואמ ולכתסה ,ןיירושמה וטואב ובשי ןיידעש

 ... וקבחתה תוגוז ."יודיו" תליפת רמאל ולחה שפניךודכיד לש

 הרובג הליג ןקזה גנוצ ר"ד .ינשהמ דחא "הליחמ, ושקיב םירחא

 םיגרוסה תא רובשל ןויסנהמ םיריעצה תא אינה אוה .תיאליע תישפנ

 תורבקה תיבב תומל ונל איה תוכז, :רמא אוה .וטואהמ ץופקל ידכב

 יניעב הוואגב לכתסנ .תוומה תארקל ץמואבו הרובגב ךלנ .ידוהיה

 דיח ימי לכל תויארפה תויחה תא וניטבמ ופדרי ןעמל םיחצרמה

 םהיתודווזמ תא ץורפל ולחה םישנאה .רמ יכבב ץרפו -- -- -- "םה

 .ןהב היהש המ לכ דימשהלו
 תא קיתשהל ידכ ,אשמה וטוא לש עונמה תא ועינתה םינמרגה

 לע וכלשוהש םינומירה תוצצופתה תאו םיעלקמה"תתמ תויריה ידה

 .ןיירושמה וטואב םישנאה רות עיגה התע .תורבקה תיבב םיאצמנה

 היחא םע דחי תצפוק ןמדירפ הלב .םהב םיציאמ רבכ םינמרגה
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 םהל ןתיש וינפל תננחתמו .הקפק .ט.סה ןיצק לא הצר ,וטואהמ
 יניארקוא ."םיעסונה, תמישרב וללכנ אל היחאו איהש יפל ,רוזחל

 הקפק ךא ,םוקמהמ התוא קלס ןעמל ,הבורה תקב התוכהל הצר דחא

 דקפמל שגינ הקפק .דצב םיינשה תא דימעמו ,הנממ תופרהל ול זמור

 היחאו הלב .םלרוג לע טילחהל שקבמו םיינשה לע עיבצמ ,.ס.סה

 שיא ידימ חוכב איצומ דירפ לוטנא ר"ד הנה ...השענב םיננובתמ

 תוכמ ותוא םיכמ םיניארקואה .וחצורב תוריל ידכ והבור תא .ס .סה
 .אושל לבא ,םיניארקואה םע קבאנ לפנייוו סכילפ םג .וב םירויו חצר

 קחרמ רבע רבכ .חורבל הסנמו םיניארקואה םע קבאנ םופסייוו קאדלוו

 ידוהי רטוש .ומדב ססובתמ לפנו .וגישה םירודכ רורצ לבא -- המ

 הנופ .ס.סה שיא .רדגה די לע דמוע ,הינמרגמ ואצומ ,ץיפש ,רבעשל

 הכוב ,ץיפש ,אוה .וידגב תא רהמ טושפל והווצמו ארפ-תקעצב וילא

 .טכיופ רסימוק לצא דבוע אוה אלה :ןאכ הלח תועטש ,וינפל ןנחתמו

 תקב ותוכהל ףיסומ אוהו ותניחתל בל םש וניא .ס.סה שיא םלוא

 .'םלוכ ומכ תומל ךילע ,ידוהי ריזח. : םיפודיגו םיפוריח ךות והבור

 םהל אבינ ,דצהמ תדמועה ןמדירפ הלבב ושיגרהש ,שיא 30דכ

 םוקמל םחוכ לכב ודמצנו הילא וברקתה םה .הלצה הל היופצ יכ םבל

 םוקמהמ םקתנל וחילצה אל םיניארקואה לש תוכמ םוש .הדמעש

 שיא םישולשכ הביבסמ וזכרתנ ךיא קעוצו הלב לא שגינ הקפק .הזה

 םישנא םה ולאש ,ול התנע הלב ?!ןאכל ריבעה םיינש קר אלה ,הלא

 הקפק ...םיעסונה תמישרב וללכנש ילבמ .הומכ וטואה ךות לא וצפקש

 תא דירפהל םהילע הווצמ אוהו הצובקה לכ תא דצב ריאשהל םיכסמ

 .דצב ןמישלו ,םיחצרנה תודווזממ םהיתודווזמ

 ,םישנאה לע וקרזנש ,דיה ינומיר לש תויוצצופתההו תויריה

 הליחתה ,הלב דיל הדמעש הצובקה .ריואה תא ושיערה ,םידליו םישנ

 תא חצרמה םעפה םייק םלזמל ךא ,הלצה לש תורשפאב קפקפל

 -עדזמ דוע התיה תורבקה תיב תמדאשכ ,"עצבימ,ה םויסב .ותחטבה

 ינשב ,דחא וטואב הקפק םבישוה ,םיחצרנה לש םימחה תופוגהמ תעז

 ינסחמל םליבוהו .םיגורהה לש םיצפחה לכ םע תודווזמה תא וסימעה

 | ."הנורוק,

 ואר רשא תא וטיגב שיאל ורפסי אלש ,עבשיהל ושרדנ םירזוחה

 ובשי םה ...םהיפמ הגה ואיצוה אל םנמא םה ךרדב .תורבקה תיבב

 ופפאש םימיאה"יטויס .םהיניעל ורבעש העווזה תוארמ חכונ םינבואמ

 םעיגהב .וטיגל םה םירזוחש ונימאה אל ףא .םהמ ופרה אל םתוא

 יולג לוכה היה תרחמל ...םירבדו רמוא ילב רטושה םסינכה ,רעשל

 .םלוכל עודיו

 ;היבוט היחאו הלב ןמדירפ :ויח וטיגל ורזחש םילוצינה

 דוהוה 'בגה םע "עסנ. .ןמטכיר תיבל אינג לש הנב) ילע טדטשטוג

 ירחא חצרנ גיוודול ויבא .תורבקה-תיבב ויניע דגנל החצרנש ,ץימ

 ;קינטולז תויחאה ; (םיינלופ םינגילוח ידיזלע םודארב המחלמה
 ןעד :הלה ךוב :התבו הלימ רלייק ;הקנואיל סניפ ;הלופ סופסייוו

 יקסבוקימ : (ןעד יכדרמ הליהקה שארו ןיישעתה לש ותב) הקנה

 ידלי ינש ;הנבו יקסנוטיו 'בג ; הק'זור ןמרקא ;ןמטסל תיבל הלול

 ותדכנ .רקוצ תיבל ה'זדאו דוד לש םתב) ןמיינ הסדה הדליה :; רנב'!

 ץיברוה ;:ןייטשניבור תיבל ה'זדא ותשאו ןוזנורא ; (ןמיינ םייח לש

 .(ויניעל החצרנ ומא ."תעד יבבוח,, היסנמיגה להנמ לש ונב) קלָאווַאפ

 .דועו ,הצבולדישמ גרבנזייא" 'בג : גרבנטסיק ר"ד ;קַאבס ןייטשנרוב

 םודאר וטיגב הניטנגרא יחרזא םידוהי

 ןמדירפ תחפשמ הרבעוה ,1943 יאמב בונאילווו הנחמ לוסיח םע

 הרוחב קר ,השעמל .םודאר וטיגל -- תיניטנגרא תוחרזא תלעב

 .הילא וחפסנ "החפשמה ינב, ראשו ,וז תוחרזא תלעב התיה תחא

 ,הנלוקשב זוכירה"הנחמל ורבעוה םודאר ידוהי ידירשש רחאל



 *יחרזא לאכ םהילא סחיתהל ונממ ושקיבו ,םולבל החפשמה ינב ונפ
 ,התנעג םתשקב יכ ,ורעיש םה .תדחוימ הרושב םדימעה םולב .ץוח
 דחיב ורונו .םילוחה-תיבמ ואצוהש ,םילוחל ךכדרחא ופרוצ םלוא

 .סנב הלצינ ,.השראומ רפמופ ה'זדרפ : תאזה הצובקהמ תחא קר .םתא

 בונלוווב חצרה

 סרפיש םע .ס.סה ישנא ידיילע ורסאנ ,1943 לירפאב 28זב

 יפדלע ,םידוהי 20 דועו ."הנחמה ןקז, -- ץיבורדנש ר"ד ,םשארב

 ד"ועה ידיב סרפיש דיקפה הנחמה תלהנה תא .םהידיב התיהש המישר
 .רנטיס

 ןמרקא .ןמיוב חמצ ,ןמשיפ המלש םיטייחה ואצמנ םיריסאה ןיב
 -בא .ןמיוב קראמ סדנהמה םיריסאה ךותב ויה ןכ .וגב םע זיוהיינו

 ,("דנוב,ה ןקסע לש ונב) ץיבונייטש קָאינומ ,ונבו ןייטשרבליז םהר

 השמ .טדטשטוג םהרבא ,רבואט לאכימ ,ןייבשיפ ד"וע ,ןמטסל ףסויי
 החמש בקעיו ,ןמווַארב ,עודי ינויצ ןקסע ,ןמפיוק הדוהי ,רזייהצרו
 .7 לעָאוו בוחרמ עודי לזרב רחוס ,לדנה

 ךכ-רחא .םודארב ופאטסיגה יפתרמב םימי המכ וקזחוה הלא לכ
 הליחת ולבוהש םידוהי 4 דועו ץיבורדנש ר"ד דבלמ) םלוכ ולבוה

 םע דחי ,בוגלוו הנחמל ,(ץיוושואל ךכדרחא ושרוגו רהוסה תיבל

 .םיינלופ םייטילופ םיריסא

 םיפלא תרשע ונמטנ וב ,ינומה רבקב עודי היה בונלוו הנחמ

 תא םיחצרמה וחירכה ןאכ .םיצאנה ידי לע וחצרנש ,םייסור םייובש

 היה םחצריה ינפלש אלא דוע אלו .םירבק םמצעל תורכל םידוהיה

 םתואב ,םיניארקואהו .ס.סהמ תומולהמו תוכמ גופסל םינועמה לע

 דקפ הזה "עצבימ,ה לע .םהירבק תא םמצעל ורכש הריפחה ילכ
 .הקפק .ס.סה ןיצק

 םודארב קנאדיאממ םידוהי

 האמ .ןטקה ןוטיגל 1943 יאמ תיצחמב ואבוה יופצ יתלב חרואב

 "םיקָאשַאּפ,, םשובל .חוכ ישושתו בער יחופנ םהשכ ,קנאדייממ םידוהל

 .ץע תוילוס םע םיילענ -- םלענמ +. +. זוכירהיהנחמ למס םבג לעו

 דגנל השענ רשאו ,םמצע םהילע רבע רשא תוהלבה ירופיס לכ םהיפב

 תא ורמס הלא םירופיס .קנאדיימב םויאה הדמשהה הנחמב םהיניע
 .שפנה תא וכדכדו םהיעמוש תורעש

 םודארב וקסעוה ,סופד ילעופ םהב ויה רשא ,הלאה םישנאה

 םיעטק ןלהל האר) השראווב םיידוהיה וילעבמ דדושש סופד"תיבב

 דה לצב םירוענ, ,תאזה הצובקהמ תחא ,ןמרדיב םירמ לש הרפסמ

 תודהי ידירש לש "םימדה תדעצ,ב .(א"כשת ,"רבד,, תאצוה ,"תוומ
 .ץיוושואל םה םג ושרוג ,1944 ילויב ,םודאר

 םינלופ תנשלה לש היטעב חצר

 -והו ןטקה וטיגב םידוהי 50 םינמרגה ופטח ,1943 יאמב דחאב
 -ליח ליבשב םיפירצו םילהוא תונורק לע סימעהל בונלוול םוליב
 התרימש תחת ןותנ היה בונלוו הנחמ | .בוחוטסנ'צב הנחש ריואה
 חטשב ונכוש םיפוטחה םידוהיה ."טּוהבָא, םשב םינלופ תצובק לש
 .םהילע םג "םתוסח, תא ושרפ "טּוהבָא,המ םינלופהו ,הנחמה

 םיאמודר השולש ידוהיה יאנסחמה וילא ןימזה םיברעה דחאב
 -עתה לש ונתח -- דלפנירג ,םייניש אפור -- ץכ :םהו ,םיער תחישל
 רבדה עדונשכ .(דנלדירפ לש ונתח) דלפנרטשו ,םיובננט והילא ןייש
 תא ועמש םהינזאב יכ ,םינמרגה ינפב ונישלה ,"טּוהבָא,מ םינלופל
 .םימרדנ'ז השולש ועיפוה דימ .םייטילופ םינינעב םירבדמ םידוהיה
 .םוקמב וב גרוהל םואיצוה ,וליפא םתוא רוקחל ילבמו ,םלוכ תא ורסא

 .בונלווב הנחמה שרגמ לע ורבקנ השולשה

 םיתמ תפירשל םידוהי יסויג,
 ("ודנמוק-רדנוז,)

 םיריעצ 20 םהל חולשל .ד.סה תאמ הדוקפ הלבקתנ ,1943 ינויב

 םהיניעב בשחנ םוקמהש םושמ ,םיצפוקה ובר ןאכל ."הלק הדובע,ל

 ."חוטב,, םגו "בוט,ל

 "בש תואנדסב שק"תואלצחמ תעילקב םה ודבע םינושארה םימיב
 -תיב ןינבל ורבע שיא 607-ל הצובקה תלדגה םעו ,וקשוי'צשוק בוחר

 ,וסלדנמ שבוחה שרדנ רטינסכ | .וקסזי'זובואב תואקסרובל רפסה

 הלסוי רחוסה לש ונב ;ויה םיריעצה ןיב .טייח טסינומרהה ןגנמכו

 -צקא,ה תחאב דמשוה ,"יתדה רמושה,  דקפמ ,םהרבא ויחא) גךברלוג

 לש ונתח) ןמטלב ,גרברבליז קינומ ,ןאירטסוא ,ןרטש המלש .("תוי

 וינב ינש ,רקוצ ,גרברבליז ףלוו םייח לש וינב ינש ,(ןמרוק לרמש
 .דועו ,ןמיינ עשוהי לש

 יכ ,םולכ אלו וטיגב עודי היה אל הז הדובע"םוקמב השענה לע

 םעפ"יא רקבל וליפא אלא ,םהיתבל רוזחל קר אל םידבועל ונתנ אל

 ידמ םהמ םיאיבמ ויה .ד.סה יכ םא ,םהילא ורסא םהיתוחפשמ לצא

 .ןוזמ תוליבח הרזחב םרובע "וחקל,,ו "םיבתכמ,, םעפ

 דה תעילק לש הרמה תמאה התלגתנ ,הנש התוא לש ויתסב קר

 ןעמל םיחצרנה תויווג תפירש םשל "וסייוג,, םיריעצה .וללה תולצחמ

 -ורה תיזחה תוברקתה לע םיצאנל ררבתה םע ,תוחיצרה תובקע שטשט

 לש תורדג ופקוה ,םיינומה םירבק םהב ואצמנש םיחטשה לכ .תיס

 -ותמ ואצוה םיחצרנה תומצע וא תופוגהו וחתפנ םירבקה ,תואלצחמ

 אבוהש רפעב תורובה תא ומתס ךכ"רחא | .םוקמב ופרשנו םכ
 | .תוינוכמב

 לש ןגב ורבקנש ,תולודגה "תויצקא,ה תונברק תפירש תעב

 ."הדובע,ה רמגל דע הביבסהמ םיינלופה םיבשותה וקחרוה .ץנעפ

 רסמנ רפאה .ףרה אלל ךבאתה ןשעו ,בר קחרמל העיגה הנחצה
 .םהיתודש ןושידל םיינלופה םירכאל

 םהידגב .םה ףא ודמשוה ."םתדובע, תא ורמג םיריעצהש רחאל
 הנחממ םישנ תצובק ידידלע ,1944 ינויב ,הרקמב ואצמנ םהיתודועתו
 דחאב םיחנומ ויה םיצפחה .הביבסב םירפכה דחאב הדבעש ,ןי'זילב
 ..םחילעב לע ודיעה םינושארה םינמיסהו .םיתבה

 יםיפוש,ב חצרה

 הכאלמה-יתבב םידבועה דחא .1943 ילוי ימימ דחאב הרק רבדח
 ילמשח ץהגמ לש עקתה תא איצוהל תועטב חכש .,קנירב ("םיפוש,,)
 .למשחה תשרל רבוחמ אוהשכ ןחלושה לע ץהגמה תא ריאשהו
 .הפרשנו שאב התלע דב תכיתח םגו ןחלושה תצוה ךכמ האצותכ
 ילבמ ."הלבח,ב םידוהיה תא םישאהל אלתמא םינמרגה ואצמ ןאכ
 תא :הקלחמה לש םינמואה ינש תא ורסא איהש וזיא הריקח ךורעל
 הונותכל ר"חיבל ףתוש) רקוצ תאו (שילאקמ) דרבצרַאווע םהרבא
 בוחרב 18 'סמ תיבה רצחב גרוהל םואיצוהו .,(הקסנייוור בוחרב
 .הקסבוקילראווש

 וטיגב ןטקה שרדמה"תיב

 רזעילא 'ר יברה תיבב םייקתנ ןטקה וטיגה לש ומויק ימי לכ
 .שרדמדתיב ,2 הנלטיפש 'חרב -- ל'צז ץינ'זוקמ יברה -- ךלמילא
 דנל גאד ,ןיליפתו תותילט קפיס אוהו ,קובנייטש לדנמ היה יאבגה
 ררועמ אוה היה רקובה תמכשה םע .הלדבהלו שודיקל ןייו תור
 אוה .תודמעמו םילהת תרימא ,תירחש תליפתל םתוא ארוקו םידוחי
 .הלילב תרחואמ העשב שרדמה תיב תא רגוס היה
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 תבשוי התיה .ךרפמו עגימ .השק הדובע םוי רחאל .ברע ברע
 ויה םהיניב .הרותה דומילב תקסועו םידוהי תצובק שרדמה"תיבב
 תבישי, ןקסעו עודי ןבדנ ,ןילבול ירישעמ -- םיובנכייא לאומש 'ר

 דימלת .עודי תורוע רחוס -- דנלטוש ףסוי םייח 'ר ;"ןילבול ימכח

 םע דחיב רג) יקרוומ ברה ךיליירפ ןויצ"ןב 'ר ;תודימ לעבו םכח

 ; (םתוא סנריפ םג אוה רשא גרבדלוג הקלארשי 'ר תיבב ותחפשמ

 ןילווזמ עודי. ןבדנו רחוס -- ןירגלייאמיוב לבייל 'ר ;דיגמ ןרהא 'ר
 "שוריג,ה תעב תבכרהמ ץפק ןורחאה) לטומּו לאומש וינב ינשו --

 -ב אצמנו םייחב ראשנ ,םיינלופ םירכיא לצא רתתסה ,ראוניב 13זב
 םחנמ לש וינב) לרפ השמו ריאמ םיחאה ;ןייטשנרוב לאפר ; (לארשי

 םינורחאה תעברא) ןמטכיר לבייל ,ןמדירפ היבוט ; (ד"יה לרפ לדנמ

 .םירחאו .(לארשיב

 ללפתהל ואבש םידוהי קקוש שרדמה"תיב היה בירעמל החנמ ןיב
 -לתסה דימו םתליפת ורמג רשא שי ."שידק, רמאלו בירעמו החנמ

 הרותה דומיל .הלילב רחואמ דע וראשנ הרותה ידמול םלוא ,וק

 .. .םביבס שחרתמהמ ,טק עגרל ,םתעד תא חיסה

 דוקזה הלא ליבשב תובדנ ופסאש םידוהי ואצמנ תסנכה תיבב

 קשנל תשורח-תיבב ודבעש םידוהיל םחל תורככ וקליח םג .ךכל םיק

 יכדרמ | ,ןירגלייאמיוב לבייל :ויה ךכב םיליעפה .(אינרוווטיוו)

 .םירחאו .(לארשיב רטפנ) רנטרג

 ןטקה וטיגה לוסיח

 דירצ הנחמ תנכהב םישדח רפסמ וקסעוה םידוהי םיחחפו םירגנ

 דמוע ןטקה וטיגה יכ .םהל אבינ םשוח .הנלוקש בוחרב לודג םיפ

 .ולוסיח ינפל

 -ממ) אטיקַָאְר רריפמרוטשרבוא וטיגל עיגה ,1943 רבמבונב 8זב

 -ינזואב עימשהו םידוהיה לכ תא סניכ ,(לופונרטו בובל ידוהי ילסח

 :רתיה ןיב רמא אוה .תינלופה הפשבו תינמרגה הפשב םואנ םה

 רסחי אל רבד .םישדחה םיפירצל ,הנלוקש בוחרל םירבוע םתא רחמ,,
 יל םכשה רקובב םאיבהלו ויצפח תא זוראל םכמ דחא לכ לע .םכל

 םעט ןיא .םוקמהמ ונופי םינבלהו וסרהיי וטיגב םיתבה .שרגמ

 ."דחפ לא .רדסב היהי לכה .ךרע"ירבד איבחהל וא רתתסהל

 -ילרַאווש 'חרב לודגה שרגמב םידוהיה ובצייתה רקובב תרחמל

 וכמס אל םידיחי קר .בגה לע םהיטוקליו םהידיב תודווזמה ,הקסבוק

 .יראה דצל וטלמנו וירבד לע

 ישנאו םינייוזמ םימרדנ'ז .םייתעש הכשמנ הנלוקשל הדעצה

 תחדינ אטמיס הזיאל ועיגה .םידעוצה תא םיוולמ ,םמע םהיבלכו .ס .ס

 ךרד וילא הסינכהו ,ליית רדג ףקומ הנחמה םוקמ םש ,ריעהמ קחרה

 םיינמרג םיפיקז לש הלודג הגולפ תבצינ הנחמל רבעמ .ץע רעש

 ,םולב .ס.סה יניצק ובשי ,ןחלש דיל ,הנחמל הסינכב .םיניארקואו

 .החותפו הלודג הדווזמ הדמע ןחלושה לע .אטיקַארו רעיימכוב

 רבעש דחא לכ לש םהיסיכבו םהילכב ושפיח ןחלושה דיל םיבשויה

 ,םינועש ,ףסכ הדווזמה ךותב םישל םתוא וצליא םה .םהינפ לע

 .תוירזכאב הכוה ,ותושרבש םיצפח תמלעהב דשחנה .ךרעדיצפח ראשו

 אלאיב בוחרב םידליו םישנ חצר

 "'גאוד, וליאכ םינפ םולב דימעה ,הנלוקש הנחמל הרבעהה תעב
 "השריה/ו ,םוי ותואב ררשש ,רוקהמ ועגפי לבל ,םידלילו םישנל

 ."םפוג תא טעמ םמחל, םיניארקואה לש םיפירצל סנכיהל םהל

 .םישושתו םישישק .םידליו םישנ ףירצה אלמתנ תועש המכ ךות
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 ןתינ אלו .םיניארקואו .ס.ס ישנא לש רמשמב ףירצה ףקוה ךכ"רחא
 .ונממ תאצל םהמ דחא ףאל

 ףירצה ךותב ואלכנש הלאב וקפתסה אל ,םדה יאמצ ,םיחצרמה

 המכ ואצמו ףירצו ףירצ לכב םישופיח וכרע אלא ,םיניארקואה לש

 םירוהה ינונחת .ןורחאה עגרב םהירוה ידיילע ואבחוהש םידלי

 רמא "ותובידא,ב םולב .והותב ולע -- םלצא םידליה תא ריאשהל

 דחי תויהל הצורש ימ ךא .הנחמב ונעתי םידליהש םעט ןיא,:םהל

 "תושרהל,, הדוקפ ןתנ אוה ."םהילא ףרטצהל ודיב תושרה ,םידליה םע

 ףירצב םיאולכה לכ ולבוה םירהצה ירחא .ףירצל סנכהל םירוהל

 .הירי תונוכמב ורונו -- תודשל םשמו אלאיב בוחרל

 הנלוקשב זוכירה הנחמ

 -שואמ .ס.ס יניצק לש תדחוימ הצובק םודארל האב 1944 ראוניב

 -יפ תחת הלביק וז הצובק .ןאמגיס רריפמרוטשטפואה השארבו ץיוו

 "הנחמ לש דמעמ הנחמל ןתינ התעמ .הנלוקשב הנחמה תא החוק

 .(רעגַאלסנָאיצארטנעצנַאק -- א. 1.) זוכיר

 תוחיצר יעצבמ ."רישע רבע, ילעב םיסופיטב הנייטצה וז הצובק

 .ס.ס ןיצק :הישנא ןיב .'וכו קבוטאינופ ,ןילבולב םידוהי לש תוינומה

 -ל םישנאה ליבוהל היה ודיקפתש ,קירפ ; ןמגיס לש ונגס -- רקַאה

 המחלמה ירחא הינמרגב ספתנ ןורחאה הז) םירחאו ,.םריזחהלו הדובע

 .(ךרביל החמשו רקוצ לפוק ,ןמטכיר לבייל ידי"לע

 םיילענ ,םינבל .םידגב תואלמ אשמ תוינוכמ ועיגה הצובקה םע

 םיסנכנה לכ .(םידחוימ םיספ ידגב) "םיקאשאפ,, םלוכ לעו ,םייברגו

 "אפה תא שובללו םייחרזאה םהחידגב טושפל ווטצנ ,זוכירה-הנחמל

 םייתחפשמה תומשה ולטוב ,םייחרזאה םייחה וקספ התעמ .םיקַאש

 דיל ויסנכמו וליעמ לע עבקנש ,רפסמ יפל ארקנ דחא לכ .םייטרפהו

 -רופא עבצמ םיסנכמהו ליעמה .היחצמ ילב לוגע--עבוכה | .סיכה
 .ץע תוילוס םע םיילענה ,םיספ םע לוחכ

 ,ימואתפה יונישהמ םימומה ,הבר הכובמב ויה הנחמב םישנאה

 ...שארה תורעש תא חלגיש רפסה לא זרדזהל שי :רהרהל ןמז ןיא ךא

 תצובק ידיל הנחמה תלהנה תרבעה ינפל דוע יכ ,ןאכ ןייוציו

 -טיס ד"ועה םדקפמ םע םידוהיה םירטושה בור .וחלשנ ,ל"נה .ס.סה

 .יקסרבמירונ דוד הנמתנ ומוקמב .קנאדיאמל ,רג

 םיילענל הכאלמ-תיב לעב) ןמדירפ לאיחי הנמתנ הנחמה דקפמכ

 דיקפ) רלטייב--ונגסל ,וטיגב הרטשמ ןיצק םדוק שמישש ,(קנירב
 -חל ,םהידמ טושפל ווטצנ הנחמב וראשנש םירטושה .(רבעשל קנב
 .םירוצעה לככ "םיקַאשַאפ,ה תא שובללו םיקירבמה םהיפגמ ץול

 ."ופאקדרעטסלע קָאלב, תבותכ וילעו טרס היה םהלש רכיהה ןמיס

 .םירטוש 50דכ ונמתנ הז דיקפתל

 ףירצ לכב .דוחל םישנלו דוחל םירבגל .םיפירצ 20 ויה הנחמב

 ביבס .קהבומ ינמרג זוכיר הנחמ לש -- םייח רטשמ .שיא 200 --

 ודילו .ס.ס שיא בצוה לדגמ לכ לע .תיפצת ילדגמ 4 ונבנ הנחמה

 .הלילה לכו םויה לכ הנחמל ביבסמ ודעצ תורמשמ .הירי תנוכמ

 ועבקנ רטמ הרשע לכ לש םיחוורבו ,םיקוקרז הנחמה ראוה תולילב

 ,קשנל תשורחה"תיבב ודבעש םיפלאה לע ףסונ .למשח תורונמ
 םחפ תקירפ :ןוגכ ,תודובע ינימ לכל םידוהי 1000 דוע .ס .סה וחקל

 .ב"ויכו הפשא יוקינ .תבכר תונורקמ

 .ס .סה ידיב קר -- םידוהיב תוכהל תושרה

 ווטצנ ,ץיוושואמ .ס .סח ישנאל הנלוקשב הנחמה תרבעה םע

 ידיב להנתה הז לעפמ) קשנל תשורחה"תיב לש םיירטסואה םילהנמה

 דושה תוקלחמה לע םינוממהו הירטסואב "ךופ-רלמיאד"רייטש תרבח



 *עופה תא םמצע תעד לע תוכהל אלש (הדי לע םודארל וחלשנ תונ
 "הריבע, לעו ,לעשו דעצ לכ לע םהב וללעתה וללה) םידוהיה םיל

 הריבע לכ לע .ס.סה תדקפמל חוודל םא יכ (גרוהל ואיצוה יהשלכ

 .ושינעהל םיאשר הלא קרו ,םידוהי ידי לע השעיתש הלבח וא

 ,וקני ,רבילקרטרב ,ךייר ,רלימ ,קינוקרפ םייטסידסה םירסימוקה

 הירטסואב המחלמה ירחא וספתנ םינושארה תשמח) םירחאו .,ןמכוי

 לע חוקיפב קרו ךא קפתסהל התעמ וצלאנ (ןמדירפ היבוט ידיילע

 ...הדובעה

 םיכומ רקנוב ינוב

 דומש .ףדנתהל הליחתמ "תחצונמ יתלב,  הינמרג לע "הדגא,ה
 לעו ,יסורה אבצה ידידלע תיחרזמה תיזחב תונוחצנ לע תונמיהמ תוע

 -הקירפאב למור תואבצ לע תירבה"תונב תוחוכ לש היתונוחצנ

 -לוקשב םיאולכה .םודאר תודהי ידירש .תוכלוהו תורבגתמ ,תינופצה

 תחא היעבו ,ללוחתהל םידמועה םייונישב שיגרהל םיליחתמ ,הנ

 ךישמהל ךיאו דציכ :םהיתוחומ תא הקיסעמו םתוא הדירטמ הדיחיו

 םירחא .החירב לע םיבשוחה שי ?ןוחצנה אוב דע דמעמ קיזחהלו

 תחתמ חוטב טלקמ םוקמ תאיצמ לע םירוהריהו תובשחמב םיעוקש
 .םעזה רובעי דע ,המדאל

 -גנכ ודבעש ,םתוחאו ןמרקוצ םיחאהו בראפדלוג ,קנוב םיחאה

 דחוימ םוקמ םמצעל ונמיס רבכ ,הנלוקשב םיפירצה תיינבב םיר

 תחת .םידומע לע ןעשנ היהש ,.םיפירצה דחאל תחתמ רקנוב תיינבל

 ורפח ,ליתה רדגמ רטמ 20 לש קוחרב ,1 רפסמ ףירצבש תוטמה תחא

 ,רפעב האלוממ תעבורמ תחלצ ןיעכ ,הפי תיווסומ הסינכ םע טלקמ

 םה .טלקמל וז הסינכב ןיחבהל היה רשפא יא ןפואו םינפ םושב רשא

 :ןוגכ םיימינפה וירודיס תא ןכו טלקמה רודס תא עצבל וחילצה

 םלועה, םע רשק םייקל םג ןכו .לושיבו הביכש ,הבישי תומוקמ

 םלוע,ה םע רשקהו םיסומירפ תנוכמ לע היה לושיבה | ."ינוציחה

 חילצה אוה .ןמרקוצ םיחאהמ דחא ידי-לע בטיה ןגרוא "ינוציחה

 םלוא ,םיינויחה םיכרצה רתי לכו טפנ ,ןוזמ רקנובל סינכהל םג

 תרטמל םיאתמ וניא םוקמה יכ ,טלקמה ינכושל ררבוה ןמזה ךשמב

 -חל וחילצה ,םיצמאמו הבשחמ תעקשה ירחא .ךרוצה תעב החירב

 םנוב .הנחמל רבעמ בוחרל האיצי רשפאתש ,רקנובהמ הרהנמ רופ

 ףרטצה ,דימא םדאל בשחנ היהש ,(עודי יאקסרוב לש ונב) רזייהצרוו

 .ןיזנבו ןוזמ ,ףסכב התוא דייצ רשא אוהו ,"טסיסנניפ,כ הצובקל

 ועיגה םה .יניצר לושכמב ולקתי םירפוחהש ערה לזמה םרג םלוא
 תונשל חרכה םהל היהו .םיגלשה תרשפהמ ורבטצנש ,םימ לש םוקמל
 .םאובחמ תא התליגש הלקת העריא םימיה דחאב .תוריפחה ןוויכ תא
 לש דחא לגלגו .הרההנמה חטשל לעמ הרבע לוח הסומע הלגע
 ישנא וניחבה רוחה ךרד .המדאב לוח הווהתנ .ץובב עקש הלגעה
 ואיבה םה .הרהנמה ךותל תדרל ודחפ םמצעב .רנ לש רואב .ס סה
 חתפל ועיגהש דע הרהנמה ךרואל וכלהש ,שושיג יבלכו םילעופ
 וחילצה ,םהילע אובל ללוחתמה תא םשיגרהב .רקנובה ישנא .הווסמה
 םה .רדסימה תלחתה ינפל הנחמב עיפוהלו רקנובה ךותמ קמחתהל
 ישוקבו ,םישדח השימח הלפאב הבישי רחאל -- רעש ילדוגמ ויה
 | .םהיניע תא וחתפ

 רוהצ םיספב םיריסא ידגב ולביק .הריקח םדגנ הלהנתהש ירחא
 ישנא ודימעה םיימוי רחאל .הנחמב הדובעל וחלשנו םיטלוב םיב
 תא םהילעמ וטשפ ,םירוחבה תא וילע וחתמ ,שרגמב ץע לספס .ס.ס
 הנמ דחא .םילוגרפב םהב ופילצה הנחמה ישנא לכ יניעלו םהיסנכמ
 וב ופילצהש הז ..."ןיד,כ ושענ תופילצה םא קדב םגו תופילצה תא
 -שמב ופוג תא וחרמ ותוקלהל ורמגש רחאל .שרח חפייתה ,הנושארל
 רבג הז לע .וכותמ איצוה אל החנא ףא -- וירחא אבה .תדחוימ הח
 ךא .םחוכ לכב ופוג לַע םהיתופילצ תא וריבגהו .ס.ס ישנא לש םסעכ

 .הגה ףא ויפמ עמשנ אלו הלאה םימויאה םייוניעה דגנ דמע הכומה
 ,םיבלכ וב וסיש .םישק יכה םייוניעב ושינעה רזייהצרוו םינוב תא

 יצרו "ותודימא,, לע עדונ .ס .סה ישנאל .לובג אלל תוקלמ וב ופילצהו
 הליג אלו וייוניעב דמע רזייהצרוו .ולש "רצוא,ה ןומט ןכיה תעדל

 .האפרמל סנכוה ,הפלצהה "עצבימ,, םותב .םולכ אל רקנובה רבד לע

 דקפמה .תעדל ומצע תא דבאל הסינש דע םיארונ םירוסי לבס אוה

 ןמ וליצהלו ותוא אפרל ידכ לכה תושעל הוויצ הנחמה לש ינמרגה
 .תא אפרל ולמעו וב ולפיט םיאפורה .ותונעל ףסוה ןעמל -- תוומה

 ןעמל ,הלילו םמוי ,תינדפק הרימש הילע ודימעה .ס .סה ישנא .ויעצפ

 -המ ותוא ואיצוה םעפ ידמ -- -- -- תעדל ימצע דוביא ונממ עונמ

 .תופסונ תואקלהל האפרמ

 םלוא ,םודרגה לע ולעי םיספתנה תאש וששח הנחמב םישנאה

 הלא םג ולגוה הנחמה יוניפ תעב .םדא תונברק ויה אל סנ ךרדב

 .ץיוושואל

 ... תובשנמ תוחור

 זוכירה הנחמב .רמחוה -- תותיזחב ינמרגה אבצה לש ובצמ
 לכב .הנוזתה תא תצקמב רפשל וליחתה םינמרגה .בטיה תאז ושיגרה

 לש היבוקו קינקנ לש קיקד חתנ ופיסוה .עובשה לש ןושאר םוי

 .ןובס תכיתח םגו ,הדלמרמ ,הנירגרמ

 תא סבכל ושריה םג .םיברגהו תונתוכה ופלחוה ןושאר םוי לכב

 תא וליבוה שדוחב םיימעפו ,םינורזמה וקונ .םייסנכמהו םיליעמה

 .םימח םימב ץחרתהל ץחרמה תיבל הנחמה יאולכ

 רבכ םידמוע םיסורה יכ ,תועידי עיגהל וליחתה ,1944 לירפאב

 בושחל וליחתה םירוצעה . . . אובל הבורק הלואגהו .בובל תביבסב
 .החירב לע

 רחאל ,קנאדייממ וטלמנש .ס.ס ישנא םודארל ועיגה יאמ שדוחב

 בולעו אכודמ בצמב ואב םה .ןילבול תא הרעסב ושבכ םיסורהש

 "תוומ תממד, .םהיפדורמ וטלמנ םיפחיו םייולב .םיעורק .דאמ

 דחפ בלה | ...םינכסמה םיחצרמה הארמל הנחמב הררתשה לוכיבכ

 םתלפמ תעב םידוהיל השעיי המ עדוי ימ .תואבה תארקל בחרו
 .- ? השיבמה

 .הנחמהמ החירב לש תוינכת ןנכתל וליחתה םירוצעהמ םיבר

 .רשוכה תע אובב תורעיל חורבל ידכ םירקנוב תיינבב וקסע םירחא

 ןיעכ ויה הלא .םידומע לע םינעשנ ץעה יפירצ ודמע ,הלעמל רומאכ

 ,הפצרהמ םישרק הלילב םיאצומ ויה .מ"ס 80 לש הבוגב תודתי

 .הנחמל רבעמ לא הלעת רופחל ףירצל תחתמ םידרויו

 .םודארל רבכ תברקתמ תיסורה תיזחה יכ תועומש ועיגה ינויב
 יופצ לרוג הזיא עדי אל שיא .םוי לכב לסחתהל הנחמה לולע ןכ םא
 דילו הזמ היציליפ רהנ לע תוברקה רבכ ולהנתה ינוי שדוחב | .ול
 םידוהיה םלוא ,םילהובמו םיכובנ רבכ ויה .ס.סה ישנא .הזמ הלסיווה
 - -- -- רבד ערא אל וליאכ הדובעל תאצל וכישמה

 דקפימב דחא ידוהי תוחפ

 שיא ,ןמטוג קחצי רדענ ,דקפימה תעב ,ינוי ימיב םיברעה דחאב
 ,דחא ינלופ לצא ,אוה הנק יכ ,העומשה הרבע הפל הפמ .םודאר
 2000-כ םיבצינ הנחמה שרגמב .טלמנו םירודכ םישימח םע חדקא
 ואובחמ םוקמ תא תולגל םישרוד םינמרגה .הלילה תכשח ךותב שיא
 -עופ תובבלה .תורומח תויצקנסב םיבצינה לע םימיאמו ,חרובה לש
 -ירצל רוזחל ףוסבל םישגאה ווטצנ לזמל םלוא .דחפו המיאמ םימ
 ירחא םימי השלש .ליגרכ הדובעל לכה ואצי םויה תרחמל .םהיפ

-- 256 -- 



 "טיוו,המ םידבועה תא תחקל םיירהצה תעשב .ס .סה ישנא ואב ,ןכ
 .תואבל המיא ,יניצר ששח רבדה ררוע םעפה .הנחמל "אינרווו

 המצעל הניכהש םיאובחמל הדרי םיאמודר לש הנטק הצובק

 בוש דקפימב .םירקנובו תולעת ךרד וחרב םירחא | .דעומ דועב

 רב חטשב םישופיח םיכרוע ,םינבצועמ .ס.סה ישנא .םישנא ורדענ

 .הנחמל םתוא םיריזחמו םימלענהמ המכ םיאצומ .שושיג יבלכ תרזע

 דטיוו,ה לש םידוודה רדחב ואבחתה ןייטשטור היבוטו ןמדירפ היבוט

 זיעה אל ומצע אוה ךא .םינבלב םריתסה קִאשטַאמ לאקזחי ."אינרּווו

 הרעיה םיינשה וטלמנ םימי השלש רובעכ .הנחמל רזחו חורבל
 םשמו -- ץיוושואל ולבוה םודארב זוכירה הנחמב םידוהיה יפלאו

 .הינמרגב םינוש זוכירדתונחמל

 ץיוושוא--בושמוט--םודאר םימדה תדעצ

 אבצה .םינמרגה לצא הלהבהו הכובמה הרבג 1944 ילוי תיצחמב

 לכב םיעמשנ םיחתותה תוירי ידה .ןילבול זוחמל עיגה יטיבוסה

 ,םידודג ידירש -- םינמרג םילייח . . . הווקת לש קיז תצינ .הליל

 ישנ .םייולבו םיעורק ,בחרמב םהיכרד תא םיכרשמ ,המרח דע וכוהש

 דודשה שוכרה תא תופסואו ןהיתודווזמ תא ןוזפיחב תוזרוא .ס .סה

 יטיבוסה ריואה ליח לש הליל תופקתה .הינמרגל וריבעהל תנמ לע

 םנוחטב תא םהמ תולטונו ,ינמרגה אבצב הכובמו הלהב תומרוג

 .ימצעה

 .םידוהי 30007כ ,ליעל רומאכ ,םיאולכ הנלוקש זוכירה-הנחמב

 םימיב יכ ,הרבגוה הרימשה .םידלי רתיהו םישנ 500 ,םירבג 0

 .יראה דצל םיחרובה ובר םינורחאה

 תומוקמ תא לסחל הוויצ .הנחמה דקפמ ,ןמגיס רריפמרוטשרבוא

 -טיוו) קשנל תשורח תיב לסוח הנושארל .הנחמל ץוחמש הדובעה

 בוזעל םידוחיה לע רסאנ .רתויב לודגה הדובעה םוקמ -- (אינרּוו

 -שמ בושו .םידוהיה לש ללוכ יוניפ לע העומש תחוור .הנחמה תא

 תונורק ןיא אולה -- יוניפב ןימאמ שיא ןיא .הנחמב הלהב תררת
 -תמ הארנ רורחשה דעומ .תיזחה תבריק תשגרומ ריואב . . . תבכר

 םישנא . . . תועש ךות וליפא רשפאו םימי ךות ילוא . . . אבו ברק

 לכל םינכומ ויה אל םינומהה םלוא ,דרמ ללוחל וטילחה הנחמב

 ריפה השלוחה תמחמ םהילע הטלתשה תושידאה .תיביטקא הלועפ

 "חיטבה., ןמגיס .ךכ לע ועדי םינמרגה .תואבה ינפב דחפהו תיז
 ילעפמב הדובעל םתוא וליבוי ,ער לכ םהל הנועי אל,ש םידוהיל

 יכ ,עדונ יוניפה ינפל םוי ."רתוי םיבוט םיאנתב ,'זדולב קשנ
 .עודי יתלב ןוויכל לגרב םיאצוי

 שרגמב ףסאתהל הנחמב םישנאה לכ לע וויצ ,1944 ינויב 26ב

 תונמ, ונתינ .. . האיציל ןנוכתהלו םהידיב םהיתוליבח םע הנחמה

 למס .םילוחה תלבוהל תוירפכ תולגע המכ ועיגה .ןוזמ לש "לזרב
 ידכ ,םילוחה-תיב ףירצבש םירישכמהו דויצה לכ תא דימשמ ינמרג

 .םיסורה ידיב ולפי אלש

 םישנ .םישנא וכלה הדעצב .עסמה זז םירהצה ירחא 2 העשב

 .הבזכאו שואי םיאלמ םהו ,ינשה דיב דחא וקיזחה תוחפשמה ינב .ףטו
 .וז "הכולהת,ב וננובתהו םינלופ ודמע בוחרה ירבע ינשמ

 ךורדה םקשנ .ס.ס ישנא 500 לש הפופצ תרשרש ףקוה עסמה

 לע .םיבלכ יווילב םיאטילו םיניארקוא -- םהילע ףסונ .םהידיב

 ,ךקוצ :םישנהו ,ויחאו ץיבוקרב השמ ידיב הלע הרומחה הרימשה ףא

 הדעצה תלחתה םע דימ חורבל ץיבקנסו ןמרקא ,גרבדלוג ,ןמכיילב

 סדיב הלע רבדה .הכרדמה לע ודמעש םינלופה ברקב בברעתהלו
 -ילהה תעשבו םיקאשַאפל תחתמ ושבלש םייחרזאה םהידגבל תודוה

 . םהילעמ םיקָאשַאפה תא וריסה הכ

 םלוא .טלמיהל םידחא וסינ ,הנילמזח תודשל עסמה עיגה רשאכ

 תונפל .גרוהל םתאצוהב תוארל ווטצנ םידעוצה לכ .ורונו וספתנ
 המדאה לע וחטתשה ,"וחנ, םישנאה ןאכ .בונלוול עסמה ברקתה ברע

 רבע ךכו .ס .ס לש קזח רמשמ דמעוה ביבסמ .שיבכה דיל הבוטרה

 .רוקבו הלפאב הלילה

 םישנגאהו דאמ וקיצה אמצהו בערה .עסמה זז בוש ,רקובה ריאהשמ

 םירהצב .םנואמצ תא תוורל ,םיכרדה ידיצלש הנמדמ ימב וליפא ולחב אל

 הכילה רחאל ....וב וכז םיטעמ םלוא .םודארמ הפק אשמ"וטוא איבה

 -המ רתוי קיצה ןואמצה .רעי דיל הינח הרדוס ,מ"ק 30 לש לגרב

 םהילפסו םימ תויבח ויה ןהילעש תולגעל וצר םיאמצה | .תופייע

 םוד"םוד ירודכב הריו חדקא ףלש .ס .סה שיא .המוהמ הצרפ .םהידיב

 ,דירפ קשטס ,קנָאב :םיגורהה םילטומ וראשנ תיבחה דיל .םיקחדנב

 םיאפורהו םד ותתש םיעוצפה .םירחאו ,ןמשירפ שירב ,גרברבליז

 תופכב ,ורפח םודארמ ןיצ םיחאה .םהיעצפ תשיבחב ולמע עסמבש

 הבכישב םמצע תא וסיכו הב ואבחתה ,הלעת .םירחא לכוא"ילכבו

 .וראשנ םהו ,וכרדל דעצ עסמה .םהב ושיגרה אל .ס .סה .לוח לש

 הלבאה ךרדב םימדה יבוקע םימיב רתויב םויאה היה הז םוי
 -ש םהמ ושרדו םיכלוהה תא וצירה םיניארקואהו םינמרגה | .תאזה

 יכ ,עסמב םינורחאה וניחבה םיוסמ עגרב .םויב מ"ק 30 "ושעי,
 המלענו רעיל הסנכנ ,הדיצה ךרדהמ התטס םינקזו םילוח האלמ הלגע

 ץפק אוה יכ .רפיסו ןמשרפ היעשי עיפוה עיתפמב .םיצעה ןיב

 הרבע העידיה .םשמ תוירי עמשו רעיל הסנכנש העשב הלגעה לעמ

 תופילצב םיכלוהב וציאה .ס סה ישנא .בר ןואכד הררועו הפל הפמ
 -ב םיאכדנה םישנאה תא לוכיבכ עיגרהל דוע וזיעה םה | .םהיטוש
 .( . םהיסוס תא תוקשהל ראב דיל ובכעתה םינולגעה יכ ,םעידוה

 םהירחאו תוקיר ורזח תולגעה רשאכ ,רהמ שיח התלגתנ הרמה תמאה

 .ס .סה ישנא

 ןבדנהו ןיישעתה :ויה וזה הלגעב םיעסונה לש םיגורהה ןיב
 -דלוג ,ןמטוג םיחאה ,תורועל ר"'חיב לעב ,גרבדלוג הק'לארשי עודיה

 תולעל םהל "השרוה, םתשלוח תאפמש ,םירחא םישנו םירבגו .רסוו

 < 4% הלגעה לע

 לש םרעצב תופתתשה לש הרידנ הדבוע ןאכ ןייצל יוארה ןמ

 הפכהמ הנקז הרכא האצי ,רעיב תוירי ידה עמשה םע :םידוהיה

 םידיב השודקה הירמ תנומת תא הקיזחהב .אלֶאוו אווָאלורק ךומסה

 הנתנ אל .םיערה םהישעממ םהב ורזחיש םיחצרמל הארקו ,תומרומ

 -כו ,היתוינפב הכישמהו .ס .סה ישנא לש תופיחדלו תוקעצל התעד

 -מוא .םוקמהמ הקלתסהו תוצרמנ תוללקב םתוא הלליק ,התנענ אלש

 .הוגרה .ס .סה ישנאש םיר

 ךרוא לכל רעצב תופתתשה לש דיחיהו דחאה הרקמה היה הז

 .םיאמצה םידעוצל םימ שיגהש ידיחיה היה הזה רפכהו ,ךרדה

 ךלה רטמוליק לכ םע .םכרד םדוהיה וכישמה םיצוצרו םישאוימ

 םיעוצפה תמחמ םיפחי וכלהו םיילענה וקרז רבכש שי .חכה שלחנו

 ופלחתה םירוהה .םישישקב וכמת םיריעצ .םתכילהב םהל ומרגנש
 תוחופנ םייתפשה .קבא וסוכ םינפה .ורגיפ םיבר .םהידלי תאישנב

 תוערה תויחה ועיפוה התע .ןואמצהו םוחה תמחמ תוקודסו תובווצ

 .תולגעל תולעל ,םישלחהו ,םינקזה ,םידליה ,םיכנה תא "וגימזה,ו

 וחצרנ הז םויב ...םהימדוק לרוג םתוא םג דקפ הרהמ דעש .ןבומכ

 .ואבוה אל לארשי רבקל וליפאו רעיב וראשנ םה .םישנא תורשע

 -וטוא .םייכרבה דע עיגהש ,ץוב הסוכמ בוטר םוקמב הינח בושו

 םיבערה םישנאה .ןטק היה חטשה .םחלו קרמ איבה םודארמ עסמ

 .ךפשנ קרמהו םיקחדנה תא ורזיפ .ס .סה תוירי .ןוזמה תויבחל וקחדנ

 העומשה יפל .רעיב םירבוע .עסמה ןשמה -- רקוב תונפל

 עסמה עיגה םוי דועבמ .אל ותו -- העומש .םינזיטרפ וב םיאצמנ

 תונויסנ בושו .הציליפ רהנב ץחרתהל םיכלוהל רתוה .ונ'צופואל
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 קר .התקלוהו הרזחוה תחא השא .גרהנ חרבש דחא .החירב לש
 .טלמיהל החילצה לקניפרוג הוח

 ,םיצצורמו םיעגי ,םיפייע םישנא .רקוב תונפל בוש זז עסמהו
 .שממ תוחוכ תסיפאל ועיגה 10 העשב .תכלל לגר םימירמ ישוקב

 תאז .הלגעה לע םתוא ולעיש ושקיב ,דירפטוג ךונח םהיניב ,םידחא

 ונענ ,םדאה יארפ ,ףרטה תויח .תוומה תלגע -- המויאה הלגעה

 הטטסש הלגעב םה ומלענ העש רובעכו ,םתשקבל "םתובידא,, בורב

 הפקת לכב ןיידע םיחצרמה לש םתוירזכא -- -- -- ךרדה ידיצל

 רפכב םימ לפס תייתש לע .ץרחנ םניד רזג יכ ,רבכ ועדי םה יכ ףא

 .הנש 18 ןב קר אוהו ,ריעצ רוחב גרהנו הרוג ,דחא

 עסמה םלוא ,השרוו--זדול םיכרדה תמוצל עיגה עסמה דוח

 .. . תונברק 60 ולפנ רבכ התע דע !ןאל .תרחא ךרדל הנפוה
 -- - 7-7 ? האלה היהי המו

 םישנ המכ .בושמוטל עסמה עיגה ,ךרעב ,םירהצה ירחא 2 העשב

 בוחרב ודמעש ,םינלופה ךותב ובברעתה ,קמחתהל ךרדב וחילצה

 םלוכ .יתוכאלמ ישמל תשורח"תיב ןינבל ואבוה םישנאה רתי .ומלענו

 ונחי העש יפל יכ םהל עידומ ןמגיס רריפמרוטשרבואו רצחב וסנוכ

 ,הנטק "תומיענ יא, שי םלוא ,תבכרב ועסי ךכ רחאו ,בושמוטב

 תא קר ןכשל חרכה שי ,שיא 3000 ליכיש םוקמ אצמנ אלו ליאוה

 תא ראתל ןיא .רחא םוקמל ורבעוי םישנהו ,תשורחה"תיבב םירבגה

 דחא לכ -- םדרפיה תעב םיללמואה תא ופיקהש תויכבה תאו הלליה

 וקלחתה םה .'כו ותוחאמ חא .וידליו ותשאמ לעבה :ובבל יריקי לעמ

 םישנ תואמ שמח .םהידיב היהש שבועהו שביה םחלה תויראשב

 םהילע ורגסו ימוקמה רהוסה"תיב תיילע לע ולעוה םידלי םירשעו

 -דוה םירבגה 2500 .ריואה תא םיליערמ הנחצו המהוז .תותלדה תא
 וכותב ליכהל היה לוכיש םלואל ,בושמוטב תשורח-תיב ךותל וסח
 -טינס םיאנת לכ אלל ובכש םישנאה .דבלב שיא תואמ שולש קר
 ילדה .ןהל תחתמ וא תודולחה תונוכמה לע ,ןוטבה תפציר לע :םייר
 -מצה .הליערמ הנחצ ץיפהו רדחה עצמאב דמע "םייעבטה םיכרצ,ל
 לש רמשמה שיאל ומליש םימ קובקב דעב .ןועגשל דע קיצה ןוא
 .בהזב םתרומת וא בוהז 500 .ס .סה

 -תה,ל ידכ רצחל תחא העשל םירוצעה תא ואיצוה ,ינשה םויב

 עיגה חורה בצמ .איחש"לכ םחל תנמ ילב קרמ וקליח .תצק "ררווא

 דובעל םתוא וליבוה רשאכש ,וזכ הדימב ,ןואכיד לש הנותחת הגרדל

 וליפא ואר אל .ס.סה ישנא .גרוהל םה םיאצומ יכ ,םיחוטב ויה הד

 .הציליפ רהנ לע םירוציבב הדובעל םיאצוי םח יכ םהל עידוהל ךרוצ

 דרה לבאה תועדוממ תחא אמגוד שמשת שפנה ןואכדל תודע

 :םמצע לע ובתכ בושמוטב עסמה ישנאמ םישנאש ,תוב

 חלוש ,קינשארקב 19077ב דלונ ,גרבנרא והילדג
 ,קינשארקב עסאריפאפ ןאיל הנורחאה םולש תשירד

 םע לארשי-ץראל ודלי תא ריבעיש ונממ שקבמו
 המחלמה םות

 לע םגו תשורחה"תיב תוריק לע םירלואב ותרחנ הלאכ תועדומ

 .דאמ תובר ויה ןהו ,הרקתה

 םידליהו דוחל תונורקב םישנה ולעוה ,"היינח, ימי תרשע רחאל
 .ץיוושואל ולבוהו םירחא תונורקב םירבגהו

 ןיב הרצענו ץיוושוא תנחתל תבכרה עיגה ,1944 טסוגואב 3"ב
 םישנה ."השדחה הניתשלפ, טלש וילע רשא רעש דיל ,"תודש, ינש

 םידליהו םירבגה .םוקמב .ס.סה ישנא ידיל ורסמנו דוחל ודרוה
 ,םייחל -- ןימי ."היצקלס, ךרוע .ס.סה ןיצק ."תוישימח,ב ורדוס
 -- -- .רהמ אלמתנ וטואה !תוומ ושורפו -- אשמ"וטואל -- לאמש

 רטויפ :ןימי דצב םירתונה ןורכזב הראשנ תעזעזמ הנומת
 .אשמה"וטוא ןוויכל ,ויתועורזב ןמדירפ .ז לש ודלי םע ,לבומ לקנרפ

 דלו םיבוט םייחל ןדיי סטייג,, :ורמאב םלוכמ דרפנו ודיב ףפונמ אוה
 -זחו םיאירב םירענ ינש :תוומ םהילע רזגנש הלא ןיב " . . . םולש

 .. . םלרוג ץרח רבכ ןיצקה םלואו ,םשפנ לע םיננחתמ םה .םיק

 -קחו םידליהו םישנה | ...חצנל הז לעמ הז ודרפנ תוחפשמה ינב
 ברע ותואב דוע ועסוה םישנאה רתי וליאו .ץיוושואב וראשנ םישיש

 -גיטיב תנחתל "חולשמ,ה עיגה םימי 4 לש העיסנ רחאל .הברעמ
 רחא .יוקינו יוטיחל הנחת םג השמישש ,טרגטוטש תבריקב םייה
 ןגניהייפ זוכירה הנחמל .שיא 100 לש תוצובקב ,םישנאה ורבעוה ךכ
 .ץנע ג"ע

* 

 -יתבבו הדובע תונחמב ודבעש .םודאר ידוהי ונופ ןמזה ותואב
 ,וקסי'זרקס .הציבוכראטס ,יקנויפ :ןוגכ ,םודארל ץוחמש תשורח
 תא ואצמ םש ,תורעיל וטלמנ םיבר .םירחאו ןי'זילב ,ץאיבורטסוא
 -לש םינמרגה ידימ וא (הבויַארק היימרא) .ק .אה ישנא ידימ םתומ
 לכב ויה .םודימשהו םתוא ופיקה .המדאל תחתמ ומכ וחיגה עתפ
 םשפנ תא וליצחש הלא םגו םיסורל עיגהל וחילצהש הלאכ תאז
 .תורעיבש םירקנובב

 :תצווכמה הינמרג יבחרבש זוכירה תונחמב ורזופ םינופמה בור
 ,ןגניהייפ ,ןזואהטאמ ,ואכאד ,ןזלב"ןגרב ,ףאהטוטש ,קורבסנווארב
 -שוא תא ורבע םלוכ .לאטנסהו ןגרַאמטואד ,ןגניסיב ,ןגניסקיררטנוא
 | .םייחב ראשיהל הכז םהמ קלח קרו .ץיוו

 ץיוושואב םודארמ םישנל הרק רשא

 (רנְב'ז--ץיבוכלוו הדראוודא לש הרואת יפ לע)

 םישג 500"כ ,ץיוושואל ונעגה ,1944 טסוגואב 3"ב ,ןושאר םויב
 ףרטצהל וחילצה סנ ךרדב .תואירבו תוריעצ ונבור ,םודארמ תוידוהי
 הנחמל ונעגַה קר .ןהידלי םע תוהמא המכו ,תושישק רפסמ םג ונילא

 שוחב וניאר ;בר ןואכד ונילע ררתשה . . . והארמל וניניע וכשח --

 .... ןאכמ אצנ אלש

 -קו החפייתה ,רקינלצ םיינישה תאפור לש התב ,8 תב הדלי

 ונא . . . רונתל םיכלוה ונא .תדחפמ ינא ,הל'אמא, .. . האר
 תוצובקב "תודש,ה לא ונתוא וליבוה /* -- -- -- רונתל םיכלוה
 תולבומ ונא יכ ,ונל עדונ ונתוא םיוולמה יפמ .םישנ 100 תונב
 .ץחרמל

 ,קיר ףירצל ונאבוה .הנושארה הצובקב תולבומה ךותב יתייה

 תוחיגשמ לש תורוש יתש ןיב תומורע ונרבע .טשפתהל וניוטצנו
 תושרבמ תא ונתאמ וחקלו וניסיכ תא וקדב וללח .תוידוהיו תוינמרג
 רסאנ תורוצעה לע .וניתועבצאמ תועבטה תא םגו תוקרסמ ,םיינישה
 -זורפ הזיא ךותל ונתוא וסינכה ךכ-רחא .הלא ןיעמ םיצפחב קיזחהל

 החאל .םיהכו םילקלוקמ םירישכמב וניתורעש תא ורפסו םהוזמ רוד

 ונל םרגש ,ףירח לזונב םיטורמה םישארה תא וטיח ,"תרופסת,ה

 .םיארונ םיבאכ

 .םילוגרפ תופילצב ץחרמה תיבל ונתוא וצירה .ס.ס ישנא ינש

 עתפל קספנ חנהו .םירקו םימח םימ ונילע ופילזה ץחרמה תיבב

 דל ונילע ודקפו תואצחרמה ךותל וצרפ .ס.סה ישנאו םרזה םואתפ

 לש *הקידב,, ןיעכ תויהל הכירצ התיה תאז .תומרומ םידיב עעונתה

 יד .השישק השא םדי לע הרבע הנה ...תושימגה תניחבמ וניתופוג

 הניד רזגו "הלספנ, השאהו .ס.סה שיא לש עבצאב הזימרל התיה

 דרפיהל ומיכסה אל רשא תוריעצ םישנ לש ןלרוג ץרחנ ןכ .ץרחנ
 .םתא דחי הדמשהל ונודנו םהילא ףרטצהל "ושרוה,, וללה .ןהידלימ
 ו ןחידליו ןייטשרבליז תויחאה ,הדליו ןמדירפ תרבג תא דקפ הז לרוג

 ,ןורחאאה הז לש ולזמ ריאה) קנולש דליהו ,הידלי ינשו רלטייב בג
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 םילוחה תיבל חקלנ ,םימותיה"תיבב לודגה "שורג,ה רחאל אצמנו
 רבדו ,"השבלהה רדח.ל בוש ונתוא וצירה "הקידבה., רחא .(לדוג םשו

 ונבושבש .תאזכ הדמב ונכותב רבגתנ ןוצרהו םויקה ץפח :אילפמ

 תחא הארמל ,ירטסיה קוחצב ץרפתהל דוע ונלוכי "השבלהה רדח,,מ
 דע ,ונינפ הארמב לח הזכ יוניש :רבד לש וטושפ -- -- -- הינשה תא

 - - -- ונקחצו ,ונקחצו ,התרבח תא השא ונרכה אלש

 תארקל "הכולהת, ןיעכ םיכורא םירוטב תודעוצ ונייה הככו

 תאז לכב ונפאש דודיע תצק .רתויב היוזבו הריפחמ םייוניע תשרפ

 תונחמהמ :םימדוק "םיחולשמ.ב ץיוושואל ועיגהש םודאר ישנמ
 םג הז הנחמב ונשגפ .םירחאו ץיבורטוא ,יקנויפב תשורחהייתבו

 1943 תנש ישרוגממ .1942 זאמ דוע ןאכ היהש ,רגייא והיעשי תא

 ונתוא וכירדהו ונודמל םה .קידיינ תויחאהו ,ןעד קרוי תא ונשגפ

 .דמעמ קיזחהלו ךישמהל ידכ גהנתהל דציכ

 החמש וררוע ,הכומסה ץיוושוא הרייעהמ ועמשנש תוקעזאה

 םילהובמ ובבותסה .ס.סה ישנא !"ץקה ברקתמ הנה, .ונלוכ בלב

 וז המיאו ,ולוכ הנחמה לע הררתשה המיא .םיפרוטמכ שממ םיכובנו

 קלח וחקל וב ."ודנמוק"רדנוז,ה לש דרמה ידיילע הרבגוה דוע

 -ענ תיללכה המוהמה ךותב .םינשבכה תא ותיצה םה .םיאמודאר םג

 -תנ םבור .טלמיהל וחילצה םידחא קר םלוא .החירב לש תונויסנ וש

 .תויריב וחצרנו וספ

 ('זדול) טטשנזרטמ םישדח םישנ יחולשמ עיגהל דוע םיפיסומ
 הכרענ דימו ,"םגהנמ,ב םיכישממ דוע םינמרגה .םירחא תומוקמו

 םש ."םישנל רבעמ"הנחמ,,ל וסנכוה ןהיניבש תואירבה . . . היצקלס

 .הנחצו המהוז אלמ ,ליגרכ ,הנחמה .תויאמודר םישנ הברה םג ויה

 דפוק וללה ויה תופדרנ תויח ומכ .הדמשהל תומורע ורבעוה תושלחה

 וסיש .ס.סה םלוא -- שומישה"יתבבו תולעתב אבחתהל ןתוסנב ,תוצ

 . . . ענכיהל ןתוא וצלאו ןוריזחהש ,םילודג םיבלכ ןחילע

 -- תויאמודר ןקלחב -- םישנ חולשמ רבעוה ,1944 רבמצדב

 םישנ לש ןטק אל רופסמ דוע ראשנ ץיוושואב .הינמרגב הדובעל

 .ןלרוגל הדרחב ופיצש ,.םודארמ

 בושאלפ ,קנאדיאמב םודארמ םישנ לש ןלרוג לע
 ץיוושואו

 (קלדגימ .נ לש הרואת יפ לע)

 תונורקב ,1944 לירפאב ,ונעטוה םודארמ תוידוהי םישנ 6

 .ליתב םיגרוסמ םיבנשאהו םילוענ ויה תונורקה .קנאדיאמב תבכר

 ייה עסמה יאנת .םימי 3 הכרא ךרדה .בושאלפ הנחמל ולבוה ןה

 -ב ונידגב תא ופילחה .םוקמל ונעגה רשאכ .ראתל ילבמ םימויא

 -ורעש תא ונל ורפס .ץע"תוילוסב םיילענ ונל ונתנו "םיקאשאפ,

 הכימשו ןורוזמ ףא .םישפשפ יכומ .םיפירצב ונתוא ונכשו ,ונית

 .ונל ונתנ אל

 םיפירצ יקלח תרבעהב ,הפועתה הדשב ונתוא וקיסעה המ ןמז

 התיה הדיחיה הרטמה .תילכתו הרטמ לכ אלל ,םוקמל םוקממ

 ונתוא וצירה תומולהמו תוכמ רטמ תחת .תוללעתהו םייוניע --

 יאנגל ןייצל חרכה האור ינא .תונורקב םינבא תנעטהב הדובעל

 ,ץיבראיליה אקארקמ הידוהיה ,הנחמה תלהנמ תא םלוע ןוארדלו

 .ונב התוללעתה לעו תירזכאה התוגהנתה לע ,הנחמה דקפמ תשא

 ורבע ןה .טשפתהל םישנה ווטצנ .םידקפימה דחאב ,1944 ינויב =

 תושושתה תומש תא המשר הדעוה .תיאופר הדעו לש "הקידב,

 תומש תא וארק וב ,יללכ דקפימ ךרענ עובש רובעכ .תועוצפהו

 ד-יגנמ לוקלו ,םישישק םישנא המכ ופרוצ ןהילא ."ולספנ,ש םישנה

 לכ םג ואצוה וז העשב .שיבכה רבעל ונינפוה תויאבצ תונ

 םידלי 40 ויה םייוצמה ןיב .םידליל קר דחוימ היהש ףירצהמ םידליה
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 םתוא וליבוהו םיסובוטואל ולעה םיאצומה הלא לכ תא .םודארמ
 ,הנחמה דיל ורבע םיסובוטואבש םידליה רשאכ .תבכרה תנחתל

 ןיא .םתוא וליציש םהיתוהמאל וננחתה ,הלליבו רמ יכבב םה וצרפ
 לש תוומה תבכר הארמל הנחמב המקש הארונה המוהמה תא ראתל

 ץורלו הנחמה ךותמ ץרפתהל תונויסנ המכ ושע תוהמאה .םידליה
 -- - -- םוקמב ןוגרהו ןהב ורי .ס .סה ישנא . . . םיסובוטואה ירחא

 .ץיוושואל םישישקהו תושושתה םישנה םע דחי ,םידליה ולבוה ךכו
 -יאתב וקנחוה םיימוי רובעכ .ןמז הברה םש םתוא וקיזחה אל םלוא

 סנ ךרדב .םידלי 1500"כו םידוהי יפלא ופסינ םוי ותואב -- -- -- זאגה

 גמשיפ הניגר םשב ,9 תב ,תיאמודאר הדלי וז םידלי תצובקמ הלצינ

 .. . .תרגובמכ התארנו (לכוא"ילכ ןימ) "הקשנמ, לע הדמעש

 ףוריט ףקת .םידליה לשו םילספנה לש הדמשהל האצוהה ירחא

 םידממל עיגה ףוריטה .בושאלפ הנחמב וראשנ דועש הלא תא ארונ

 היה אלש רבד) הנחמב הטשפ תויודבאתה לש הפיגמש דע הלאכ
 תודבאתמה ןיב .חוליג יניכסב םהידירו תא וכתח םישנא ,(ןכ ינפל

 .םודארמ דלפנייש הקרתסא התיה

 דה היצקלסה איה תאז -- "היצקלס, בוש הכרענ עובש רובעכ

 האצותכ .םיאפור לש הלחמ-"תודועת אשונו םילוחה ןיב -- הינש

 .םיאמודאר הברה םכותב .שיא 700 ץיוושואל וחלשנ וז היצקלסמ

 (תחא תבב) םד רטיל יצח תוידוהי תורוחבמ חקלנ עובשה ותואב

 .םיעוצפ םיינמרג םילייח ליבשב ,תחא לכמ

 תויחאה 2 ןהיניב .םודארמ םישנ 5 וחלשנ ,1942 ינויב דוע
 ןה .אקארקל ,לוכיבכ ,תידרשמ הדובעל ,תורחאו קינשאשט ,ןמרטופ

 ירחא .ריעל ולבוה .ס.סה ןיצק תיוולבו ,הרודה תשובלת ושבלוה

 וסוכ תויווגה .ןתוא וגרהו בושאלפ הנחמל הרזחב ןואיבה םיימוי

 .ןופרשו ןיזנב ןהילע וכפש ,םישרקב

 הדובעל םודארמ םישנ תצובק החלשנ ,הנש התוא לש ינוי ףוסב

 דעב ,םירבג םע דחי ,המ"ןמז ודבע םש ,הק'צילָאיווב חלמה תורכמב
 ורזחוה ,המ"ןמז רובעכ .דאמ םיעורג םיירטינס םיאנתבו תושק תודוב
 ףקומ דחוימ ףירצל םודארמ םישנ 100 דוע םע וסנכוהו בושאלפל

 "תונורק ךותל ןוסחדו ףירצהמ ןתוא ואיצוה םיימוי ירחא | .לית רדג
 םירוצע םיפלא תרשע דוע םע דחיו ,(ןורקל שיא 140"כ) תבכר

 ,תוחוכ תסיפאמ ותמו םיבר וקנחנ ךרדב | .ץיוושואל ןתוא וליבוה

 | .אמצו בער

 -ורקה דיל ,הלגנמ ר"ד י"ע "היצקלס,, הכרענ ץיוושואל םעיגהב
 "והו -- תויאמודאר רפסמ ןהיניב -- םישנ 2000 "רחב, אוה | .תונ

 ."הרפסמ,,לו ץחרמה תיבל תומורע ואבוה ןרתי -- -- -- רונתל ןדיע

 .ןשבכל וחלשנ :ןהימדוק לרוג ןגישהו םישנהמ קלח בוש "לספנ, םש

 .הדובעל וחלשנו ,ץע-ילענו טוטרמס"הלמש ולביק וראשנש ולא

 -רוצו .1944 טסוגואב 8-ב ץיוושואל העיגה הלודג םישנ תצובק

 רבמבונב וליבוה הזה חולשמהמ .םודארמ םישנ ויה הבש הצובקל הפ

 ןואיצוה םש .גיצנד דיל רשא ףוהטוטשל םישנ 200 הנשה התוא

 : ןהו ,םישנ יתש קר ולצינ סנ ךרדב | .ןוחצרו םיה תפש לע םינמרגה

 .םודארמ םואברביל תויחאה

 הק'צילאיו-ו קנאדיאמב םודאר ידוהי לרוג

 (דירפטוג .ב לש ורואת יפ לע)

 "יארקוא ידי לע קנירב "םיפוש,ה חטש ףקוה 1944 סראמב 1ידב

 -בועה לכ לש דקפימ וכרעו ,חטשב ךירנייווו הקפק ועיפוה דימ .םינ

 300"כ .יקנויפל וא הנלוקשל תכלל ונוצרב םא לאשנ דחא לכ .םיד

 רמשמ םתוא ףיקה "לאשמ,ה רחאל .יקנויפל תכלל ופידעה שיא

 התכיח רבכו ,םשל ועיגה קר .תבכרה תנחתל םליבוהו יניארקוא

 הצובק .הנלוקשב הרחב המ"םושמ רשא .הינשה הצובקה םהל
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 ,תבכרל וסנכוה דחיב תוצובקה יתש | .שיא 300"כ התנמ איה ףא .וז
 .ןילבולל ועיגה ,םימי 3 הכראש העיסנ רחאו

 .ס.ס ישנא ידיל רבע דוקיפה .םישנהו םירבגה ןיב ודירפה ןאכ

 תואמרה וניניעל התלגתנ .םלֶאחל ןוויכב ונתוא וצירהש םיימוקמ

 ... קנאדיאמל ךרדב ונא -- "יקנויפ, אלו "הנלוקש, אל : הלפשה

 .ץחרמ"תיב שמישש ףירצ דיל ונתוא ודימעה הנחמל ונעגהשכ

 ונילע ודקפ .קזח רוק .ומוציעב דוע היה ףרוחה .ץוחב וניכח םייתעש
 דרמה-תיבל ונוסינכה ךכדרחא .ץוחב םידגבה תא ריאשהלו טשפתהל

 ךירצ וב ,ףירצל ונסנכוה םשמ .חרקכ הרק תחלקמ ונלביק םש ,ץח

 .ריואב וילא ופעוהש םיילענו םידגב ומצעל ףוטחל דחא לכ היה

 ןכמ רחאל .ץע-תוילוסמ םילענו םייולב םיטוטרמס הלא ויה השעמל

 לופטל ונרסמנו תוכמ רטמ תחת םיפחיו םימורע הצוחה ונואיצוה

 ,םירחאה וניפוג יקלח לכו ונישאר תורעש ורזג וללה ."םירפס,ל

 םיבורמ םירוסי ונל ומרגש ,רתויב םיעורגה "תרופסת ירישכמ,ב

 ןתינ אל הז רבד םלוא ,שבלתהל וניווטצנ ףוסבל .םיארונ םייוניעו
 היה אל ,ףעיב "ונספת,,ש ,םיסנכמהמ דחא גוז ףא יכ ,הלקנ לע ונל
 -לאמש ןהיתש וא תוינמי ןהיתש ויהש וא -- םיילענה .הדימה יפל

 "העיגי, ירחא ,ףוסי"ףוס .תחא לענ קר ולביק ונתאמ םידחא .תוי

 .הזה םויאה הדמשהה הנחמב ונטלקנ ךכו .ונשבלתה ,םיבר םיצמאמו

 קוחצלמ קפאתהל ונלוכי אל ,ונב וזחאש המיאהו דחפה ףא לע

 הארמלו "תרופסת,ה רחא והער ינפב שיא ונלכתסה רשאכ
 .ונמצע יניעב םיחכוגמ ונייה ךכ . . . השדחה "תשובלת,ה

 תולאש ובו ,ןולאש אלמל וניווטצנ ןאכ .דרשמל -- ץחרמהמ

 לע ונוכריב ,םיקיתו םירוצע ,םינלופ -- םידיקפה .תונושמו תונוש
 שוריפ ,םהירבד יפל .םינולאש יולימו םושיר לש הז דמעמל "וניכז,ש
 ונא יכ ,בגא ךרד ,ופיסוה םה .םידבועכ םייחב ראשיהל -- רבדה
 םיימוי רובעכ ,םנמאו . . . רונתל םיחלשנ םניאש םינושארה טידוהיה
 ,םישובלמה ןסחמל הדובעל יתחלשנ ינא .תודובע ינימ לכל ונחלשנ
 תא תוקנל ןכו ,םיטישכתו בהז-יצפח ,רתיה ןיב ,ןיימל יתיווטצנ םש
 -מבונב 5-ב וחצרנש םידוהי 5000 לש םהיתויפמ ורקענש בהזה יניש
 .קנאדיימב 67ה "הדש,,ב ,1943 רב

 תנשב דוע יטילופ ריסאכ ואכאדמ ןאכל עיגהש ,ילש ופאקה

 תובקע תא יל הארהו ,הזה םויאה "הדש,,ה ינפ לע יתוא ליבוה ,1

 ,תינוסכלא הרוצב ורפחנש ,תומותסה תולעתה לע .,ארונה עשפה

 הליבוהש ,הנטק תבכר הדמע המ קחרמב .שורק םד הברה דוע היה
 תסיפתל םילודג םיתבצו תוקנולא הדי לעו ,םינשבכל םיתמומה תא
 -- -- -- תונורקל ןתכלשה םשל תויווגה

 וקסעוה ,הב דובעל וראשנו קנאדיימל ורבעוהש ,םיאמודארה
 יתצובקמ .דאמ הלד ןוזמה תנמו ,השק הדובעה .תונוש תואנדסב
 .שיא םישמחכ םהייח תא וחפיק

 .ס .סה ישנאש םיעגר יתלצינ ,ךרע יצפח ןוימב יתדובע תעב
 ,האוצהמ םתוא יתאצוה ךכ רחא .םימולהי יתעלבו .ןיע ינממ ומילעה
 .הנחמל ןינב-ירמוח ואיבהש ,םירכאהמ ןוזמ יתינק םתרומתו

 םיצאנה .ןילבול רוזאל םודאה אבצה ברקתה ,1944 לירפאב
 ונופ םיאמודארהו ,םיסורחו םינלופה םידבועה תא תונפל ולחה
 ונעגהשכו סופיטב םישנא המכ ולח ךרדב .אקארק דילש בוא 7
 -מ םידוהי ידיב התיה הנחמה תלהנה | .הניטנרקב ונדדוב םוקמל
 ,רתויב תושק תודובעב דובעל ונצלאנ .אקארקב "ההובגה הרבחה,
 100 וחלשנ ,1944 ילויב .תופיפצו קחוד לש םירוגמ יאנתב רוגלו
 -תיב תיינבב םתוא וקיסעה ,הק'צילֶאיוב חלמה תורכימל םיאמודאר
 ."לקנה, ינוריוואל -- המדאל תחתמ רטמ 400 -- יעקרק"תת תשורח
 תופייעמ .תושקה ןוטבה תודובעב םישנ םג וקיסעה םירבגה םע דחי
 .םיאמודאר תורשע המכ הז םוקמב ופסנ ,םיירטינס םיאנת רסוחמו

 -ל םירבגהו ,ץיוושואל םישנה וחלשנ ,וז הנש לש טסוגוא ףוסב

 .ןזואהטמ

 ופסנ שיא 150 :םיאמודארה "חולשמ,מ םוגעה לוכה-ךסה ירהו

 .הק'צילָאיווב תורשע המכו .בושאלפב 100 ,קנאדיאמב

 םינוש זוכיר תונחמב םודאר ידוהי לרוג
 הינמרג תמדא לע

 ץנע נ"ע ןגניהייפ

 -תונחמל ףינס) הז זוכירדהנחמל ואבוה ,1944 טסוגואב 13"ב

 לע םקוה הנחמה .םודארמ םידוהי ,םירבג 2187 ,(רלייווצנ זוכירה

 .תודשו םירה -- ינשה ודצמו ,רעי ערתשה דחאה ודצב .ץוב תמדא
 -ל המוד היה ותוינוציחב .הרימש"ילדגמו לית תורדג ףקוה הנחמה

 -קפמ .רתוי הברה םישק ויה וב םיאנתה ךא ,הנלוקשב זוכירה הנחמ

 .ךקה רריפמרוטשרבוא .םודארב וטלשש הלא ויה הנחמב .ס .סה יד

 היה ימשרה דקפמהש הז תורמל ,הנחמה לש רוטטקידה היהש

 -כ ותאו ,רגלשנטואל ,טכמרַאווה לש (ףולא ןגס) רבעשל ןמטפואה

 -אסה םהיניבו ,םודארב םג םידיקפתה םתוא ואלימש .ס.סה ישנא 0

 קנאדייממ וחרבש .,"םירובג,ה הלא -- םירחאו קירפ ,רלימ םיטסיד

 .םיסורה .תומדקתה םע

 ,םודארב וטלשש הלא ויה ,הז הנחמב םידוהיה "םיטילש,,ה םג

 םירוצעה .שארב ,ריכזמ רגייא דודו "הנחמה ןקז,כ ןמדירפ לאיחי םע

 םלועה םע עגמה רסח .הביבסהמו תיבהמ ירמגל םיקתונמ ןאכ ויה
 דארב ומכ ןוזמ יכרצמ חירבהל תורשפא לכ םהל התיה אל .ינוציחה

 קרמ רטילו םחל םרג 200 לש הנמב םייקתהל וצלאנ םישנאה .םוד

 תופילק םהמ ואיצוהו הפשא יחפב וטטח ,בערה תמחמ | .םויל לילד

 רקיעב ,ולח םיברש ,ןבומ .ןולכאו ,קלסו המדא-יחופת לש תובוקר

 םינושארה םהימיב דוע םישנאב תומש התשעש ,הירטנזידה תלחממ

 -פשמ תונומת וליפא ,םהיצפח לכ וחקלנ םירוצעהמ .םש םתוהשל

 הלע ,םידימתמה םישופיחה ףא לע םלוא .המודכו םיבתכמ ,םהיתוח
 .ךרעדיצפח ףאו תונומת ןימטהל םידיחי ידיב

 -- ףירצ לכב .הזל הז םיכומס םיפירצ 5-ב "ורדוס,, םירוצעה
 -סעטלע-קַאלב) םיפירצה ישאר ונמתנ .הביכשל תומוק 3-ב םיפדמ

 דוד ,גייווצנשריק לקנעי ,רלטייב רזייל : םיאמודארה ויה וללה .(עט

 םיינש) ןילבולמ םייר השטיאו השראומ יקסנישולאיזד ןכו ,ריפש
 .(ןיזדוב הנחממ םודארל ואב םינורחאה

 תציחר .םיחותפ -- אסכה"יתב .םיניכה וברתנ תופיפצה תמחמ

 דגבתא םמצעב "םיסבכמ,, םיאולכה ויה הסבכמ רדעהב .ץוחב--ףוגה
 -כה .הדובעל ואצי אלש העש ,םיירהצה רחא ןושאר םוי לכב םהיד
 -ילעמ וקרז םיבר םישנא .דבלב םימב אלא ןובס ילב התשענ הסיב
 -אשאפ,ב קר וראשנו םיניכ וצרשש םינותחתה תאו תונתוכה תא םה
 השולש רחאל קר השענ ןושארה יוטיחה .םיניכב וקל םה ףאש ,"םיק
 תפיגמ .םיישדחב םעפ קר תכלל היה רשפא ץחרמה תיבל .םישדוח
 ידי .אלמ היה םילוחה-תיב .תומש התשע ,הנחמב הטשפש ,סופיטה
 -כ ורזע םדי לע .הדובע יאלמ ויה ,םירחאו דלפיונ ,םיוב םיאפורה
 יתיב, שארב .רקינלצ םיינישה אפרמו ביורטנייוו לפמיג :םישבוח
 .ס .סה ןיצק דמע ,תושובחת אלו תופורת אל וב ויה אלש ,"םילוחה
 | .ינ'צֶאינוקס

 -יתועוצקמל םישנאה תא "הקליח., הנחמה לש תידוהיה הלהנהה
 חיגשה תרמשמו הצובק לכ לע .הדובעל תורמשמה תא הרדיסו םה
 -תיב תיינב -- התיה םירוצעה לש תירקיעה הדובעה .ידוהי ופאק
 .ןיה םינלבקח .הבצחמ םדוק שמישש םוקמב ,קשנל יקנע תשורח
 -יניוו, ,"טראפעג, 4 ,"לאטעמלהַאק, | תויטרפה תוינמרגה תומריפה
 .םידוהי םירוצע -- םידבועה בורו ,תורחאו "רעה, ,"טלוד,  ,"רעק



 וז התיהו ,עקרקל תחתמ תומוק 10-כ לש קמועב העצוב הדובעה

 הרק םעפ אל .רתויב המויאה התועמשמב תונכס תאלמ ךרפ תדובע
 אל ותדובעש ,ידוהיה ודבוע תא ררחסמ הבוגמ ףחד ינמרגה ןמואהש

 ולרוגב לפנ הזכ יגארט תוומ .עלסה לע הקסרתנ ותפוגו ,ול "התארנ,

 .ואדנל 'זדולמ עודיה ןתשורחה לש

 ואדנל ןתשורחל עראש ,ונימב דחוימ הרקמ ןאכ ריכזהל יאדכ
 םע דחי השראומ יקנילברטל לבוה ואדנל :יקנילברטל ךרדב הז
 -ל םמצעמ עונמ ןעמל דבאתהל םיינשה םיטילחמ ךרדב .אפורה ונב

 "סה ,םתושרב התיהש ,,ילאקנאי'צה תנמ םלוא .םיזאגה ירדחב קנחיה

 הנמה תא עלביש ונב תא אופיא לדיש באה .דחא ליבשב קר הקיפ
 םיסוסיה ירחא .יקנילברטב ול םייופצה םייוניעה תא ומצעמ עונמלו

 לש ופוסב .ומצע תא ליערהו ויבא תעצהל ןבה םיכסה תויוטבלתהו

 ךא ,יקנילברטל םנמא אבוה םיינשה ועסנ וב "חולשמ,ה ותוא רבד

 ןיזדובמ .ןיזדובל םשמ ,קנאדיאמל ךכ רחא חלשנ אלא ,לסוח אל

 "ונמה הללשנ באהמ .ןגניהייפל ןאכמו .םודארב תשורחה תיבל הרזח

 היה .ונב לש ותומב ומצע תא םישאה אוה .עוגרמ עדי אלו הח
 םג ,יאדו היה ינב. :רמוא היהו ;תונמדזה לכב ונורכז תא הלעמ

 " ... דבאתהל ויתלדיש אלול -- םייחב ראשנ ,אוה

 200 לש םחלה תנמ תלילש .םישנאב תומש השע הנחמב בערה
 תנמ תלילש לש םירקמה ויה םיברו .תוומ -- היה השורפ םרג

 תוננטצה ללגב הדובעל ואצי אלש הלא םע ךכ וגהנ דחוימב .םחלה

 קיזחהל לוכי אל יכ ,הילתב דבאתה 17 ןב דחא רוחב .הובג םוח וא

 ךומסה קלסה הדשל ,םעפ אל ,ובנגתה םיבערה .ןובערה יאנתב דמעמ
 -שמ) קלס לכ דעב .הנחמל םוחירבהו םיקלס ואיצוה ,היינבה חטשל

 םיברו "לושלש,ב ולח קלסה ילכוא .םחל תנמ ולביק (םרג 50 ולק

 איה םג הכורכ הדשהמ קלסה תאצוה התיה הזמ ץוח .ותמ םהמ

 רשאכו הדשב םירמוש דימעה ינמרגה הדשה לעב .תוומ תנכסב

 יאמודר ריעצ םלע .ס .סה ידיל רשי והורסמ ,והשימ וספת

 -ב םג לפנ הז לרוג .םוקמב הרונו קלסה השקמב ספתנ ,ץיבורטסיב

 "יחופת ינש וסיכב ואצמש םושמ ,םודאר שיא ,תילגרמ לש וקלח

 דושמה ודי ללגבש ,ןמטשריפ והיעשי םודארמ םירוצעה דחא | .המדא

 האצותכ .ומחל תנמ תא וללש ונממ םג -- הדובעל אצי אל תקת

 הוויצ רקה .ושפנ תא חפנ המ"ןמז רובעכו ותעד וילע הפרטנ ךכמ
 דיצ ,םיתמה רפסמ יוביר םע .הפרשלו השרוחל היווגה תא איצוהל

 -קה ינפל .הלעתב שיא 500 -- תוכורא תולעתב םרבקל רקה הוו

 .םהלש בהזה יניש תא םיללחהמ ורקע הרוב

 תיינבב םג םירוצעה וקסעוה ,קשנל תשורחה תיב תיינב דבלמ

 דחא .םירחא הדובע תומוקמבו .םייטרפ םיינמרג םיתבב םיטלקמ

 -ןופ תינורבה לש התזוחאב היה רתויב םיבוטה הדובעה תומוקממ

 -קטורפהו ,רלטיה לש ורטשמב ינמרגה ץוחה-רש לש ותסיג) טאריונ

 השק אל הדובע :תואלקחב ודבע ןאכ .(היברומו היכ'צ לש רוט

 -ורבה םהל הנתנ ,הנחמהמ ולביקש ןוזמה תונמל ףסונו ,יסחי ןפואב

 -תיו הלאה "םירשואמ,ה םידבועה .הלשמ דחוימ לכוא .יאשחב .,תינ

 .הנחמב ולביקש תיבורכה"קרמ לע םילוחה םהיחא תבוטל אופיא ור

 -ו םינופפלמ ,המדא יחופת המכ הנחמל בינגהל םג וחילצה םיתעל

 .םרב .םישושתהו םילוחה םהירכמ ןיב םוקליחו ,ץע"יחופת וליפא

 .תושק ודבע םרתי -- םידוהי 10 קר וכז ..הז "בוט, הדובע םוקמל

 .ותמו ולח ,ובער

 ולחח .(ריווער) "םילוח הנחמ..ל ןגניהייפ תנחמ ךפהנ 1944 ףוסב

 יםייהנמ .ןגרמטואד ,ןגניטיב ,ןגנירש ,גרבמשמ םילוח יחולשמ עיגהל

 דו .ןגניסקיררטנוא ,ךלסח ,ףרודנכוק ,גרבנואיל ,ןגניפלייה ,ןפהדנז

 סשל וחלשנש ,םיבר םיאמודר -- םילוחח ןיִב .םירחא תונחמ

 לע שובל ןיאב ,תוחוכ תסיפאב ורזחוהו ,ךרפ תודובעל ןגניהייפמ

 "ףיווער,ב .שוחכה םרוע תא הסכמ דבלב תשפורמ הכימש קרו םרשב

 תנמ .ויה אל שממ לש תופורת יכ ,לופיט לכ אלל םילוחה ובכש

 -קעל ולכי אל םיקמוצמה םהיעמש .הליגרה תיללכה הנמה -- םנוזמ

 דחממ -- הז "ריווער,ל םירזחומה ןיב .םיבר לש םתומל המרגו ,הל

 ,"ןאמלוזומ.כ ותנומת .ןמטכיר לבייל היה -- ןגניסקיררטנוא תוומדהנ

 -וצת,,כ הלגלגתנ ,יתפרצ ןיצק ידידלע רורחשה רחאל דימ המלוצש

 .גרבנרינ טפשמב "הג

 350 םהיניב ,םירוצע 1700 ןגניהייפב הנחמה הנמ 1945 תליחתב
 ועיגהש םילוח -- םרתיו ,יאמודרה "חולשמ,המ 300 םכותב ,םידוהי
 םתיברמ םנמאו .תומל :ונייה ."המלחה, םשל םירחא זוכיר תונחממ

 הנחמה ךותב תושק תודובע ינימ לכב וקסעוה ואירבהש הלא .ותמ

 תורייעב ריוא-תוצצפה ידידלע ומרגנש ,תוסירהה יוניפבו ול הצוחמו
 .תבכרה"יספבו תוכומסה

 היה תוומה ריצק .סופיטה תפיגמ הנחמב הצרפ 1945 ראורבפב
 לע הנוממה .םיינומה םירבקב ,הכומס העבגב ורבק םיתמה תא .בר
 תוומל ןודינ) ריואה ליחב טננטיולרבוא ,ןמכיד ר"ד "םילוחה"תיב,,

 לש בצמב םילוחה ליבשב דחוימ ףירצ הצקיה (םיתפרצה ידיילע
 םישק םילוח םג וסנכוה םש ,("עדנריפַארק,, : הנחמה ןושלב) הסיסג
 הרזע םוש םהל וטישוה אל ..."םייחב דוע םיצפח םניא,ש הלאו םתס
 ."םהילאמ,, ועווג טאל-טאל .לכוא םהל ונתנ אל ףא ,תיאופר

 לוריט ,ואכאדל יוניפה

 ךותב תירבה תונב אבצ תומדקתהש העש ,1945 סראמ ףוסב
 זוכירה הנחמ יוניפב .ס .סה תונוטלש וליחתה ,האישל העיגה הינמרג

 ילכ ןיאמ .ואכאדל ורבעוהו םירוצע 900 ונופ םימי 3 ךות .ןגניהייפ

 דחה תא .םהילגר תא ישוקב ועינה םתיברמו לגרב םוליבוה הרובחת

 ינימ ."םיסוס,כ םירוצע ןהב ומתרו תולגע לע .ס .סה וסימעה םיצפ
 "םימותר,ה תא וצירהו תולגעה לע ובשי ,רתויב םילפשהמ ,םיטסידס

 .םילוגרפבו םיטוש תופלצהב

 -סינימדאה ישנא תיברמ ןכו םיאמודר 150-כ ויה םינופמה ןיב

 -שנ ןגניהייפב .שארב ןמדירפ לאיחי םע הנחמה לש תידוהיה היצרט

 "םיאירב, םירוצע לש ןטק רפסמו אפור ,םילוח 400"מ הלעמל ורא
 ךומנה גרדהמ .ס.ס ישנא המכ הנחמב וראשנ ןכ .םדי לע םירזועכ

 דרה ןיצק, ןכו ,(םינופמה םע דחי ובזע .ס.םה לש הטמה יניצק)
 .גייווצנשריק רודגיבא ופאקהו ,ןמכיד ר"ד ינמרגה "האופ

 םש .ואכאדל ועיגה תוחוכ תסיפאבו םימי 6 הכשמנ הדיעצה

 -ב םישופיח וכרעש ,םיימוקמה סופאקה -- םישדח םיטילשל ורסמנ

 ויה םש םיאנתה . . . והשמ רתסוה אל םא םהיפוג לעו םהיתויפ
 ,תולחממ םיתמה ובר םוי לכב .רועיש ןיאל ההובג התומתה .םימויא
 דהו .םימי 3--2 םיפירצה דיל תולטומ ויה תויווגה .אמצמו בערמ

 ועיגה ,םיתמ לש לודג רפסמ רבטצהשכ |.ןתוא ומסריכ םירבכע
 םישנא םהב ומתר .תולגע לע םוסימעהו ("ודנמוק-ןכייל) םינרבקה

 .ינומה רבקב הרובקל םוליבוהו "םיסוס,,כ

 רובקה םג םהיניבו םידוהי יפלא ואכאדמ ונופ תועובש 3 רובעכ
 דל ולכי ישוקב רשא ,םירוגס תבכר תונורקב .ןגניהייפמ האבוהש הצ

 רמל ומרג הנחצהו ארונה תופיפצה .שיא 19 ופחדנ .םישנא 8 ליכה

 םעפב םעפ ידמו ,םתעיסנ לש ןושארה םויב דוע םישושתה לש םת

 .םיססוגו םיתמ תונורקחמ ואצוה

 "צפהמ תובהלב הלוע הלוכ ריעה -- ןכנימל עסוה "חולשמ,ה

 םיתמח ואצוה ןאכ .לוריטבש דלעפעעזל םשמו -- תירבה תונב תוצ

 25 לש קחרמ -- קורבסניאל לגרב תכלל ווטצנ םייחהו ,תונורקהמ

 "כמו ,עונפוא לע בוכר הובג ינמרג ןיצק םואתפ עיפומ ךודב .מ"ק
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 םתאו המייתסנ המחלמה !םיבוהאה ידוהי. :םירוצעה ינזאב זיר
 ."םיצור םתאש םוקמ לכל תכלל םיאשר םכנה .םיררחושמ

 ,םיכוב הלא . . . הרושבה עמשל םישנאה תא ףקת שממ ףוריט

 ותעדמ אצי ירגנוה ידוהי .םיקשנתמו םיקבחתמ םירחא ,םיקחוצ הלא

 -ורפ אלא וז התיה אלש ררבתה רהמ שיח ,םלוא . . . החמש בורמ

 ,םינייוזמ .ס .ס ישנא םוקמב ועיפוה ףכית .תיגארטו תבזוכ היצקוב

 ריטב רשא םירהה ימורמל והוליבוהו "גגוח,ה ןומהה תא םהילא ופסא

 -ב םילחובה ,םישידאה .םישנאב היתותוא הנתנ הרמה הבזכאה .לור

 םכרד וכרש ראשה ,העיווג לש בצמב גלשה לע  םיחנומ וראשנ ,םייחב
 בצמב .רחרחס םשארו וכלהתה רשאב וכלהתה ,םיהובגה לוריט ירהב

 לע דוע רזגנ הנומתה תמלשהל .קורבסניאל ועיגה שפנ-ךודכד לש

 הלה .קורבסניא לש ריעה שאר םעטמ ןובלע גופסל םיללמואה

 רזוח ?חולשמ,ה .וריעב (ןעגנילטפעה) םירוצע הצור וניאש עידוה

 -רוזו םציק לע םיבשוח .םישאוימו םיבזכואמ םלוכ .דלעפעעזל אופיא

 יכ ,שיגרהל ןתינו בר ןמז רבע אל םלוא .םהמ םהיצפח לכ םיק

 אצמנ ינקירמאה אבצה :ףדנתהל טאל"טאל םיליחתמ .ס .סה "ירובג,

 ... םוקמה תברקב

 .שארב הדוגישפ סדנהמה םע ,םיאמודר םבור ,שיא 50 תב הצובק

 ---ד?אוונטימל ועיגה . . . בצמח תא קודבל ידכ ךרדל תאצל "הזיעה,

 םידורט םה ךכ לכו ,םהיצפח םיזרוא םינמרגה .היסומולרדנאב ריעה

 -ישמה הצובקה . . . "םירקבמ,ל בל םש םהמ שיא ןיאש דע םמצעב

 -רוש םירודכה :והובו והות ןאכ םג םלוא .ןכריקנטרפ-שימרגל הכ

 .תוצצופתמ תוצצפו ,םהישארל לעמ םיק

 ,ןיצקה .תינמרג הדמעב הצובקה הלקתנ לירפאב 29"ה לילב

 רתתסהלו תיזחה ירוחאמ גוסהל הל ץעי ,תרובגתל הבשחשו העטש

 -קה ,תצעל "תעמוש,, הצובקה .הציקל תברקתמ המחלמה יכ ,םירהב

 אוה ,םיימוי רובעכו .הביבסבש תורעיבו םירקנובב תרתתסמ ,ןיצ

 -ייח תגולפ ידידלע אלמ רורחשל וז הצובק התכז ,1945 יאמב דחאה
 .ינקירמאה אבצה לש םיל

 "ה יוניפ רחאל ,ןגניהייפב (ריוואר) "םילוחה תיב,ב םירתונה

 לירפאב 7"ב יתפרצה אבצה ידיילע וררחוש ,ואכאדל "םיאירב,

 םיאמודרה רורחש לע ןמטכיר הירא לש ורמאמ ןלהל האר) .5

 .(םישדח םייחל םינושארה םהידעצו ,ןגניהייפב

 ןזוג ,ןזואהטַאמ

 םידוהי םירוצע 6000 בושאלפב ולעוה ,1944 טסוגוא ימימ דחאב

 ויהש ןי'זילבמ 1007ו םיאמודר 150 םכותב -- תבכר תונורק לע
 המישנל ריווא רסוחמו בטיה םילוענ ויה תונורקה .םודארב הנחמב
 םירוח תחידק לש תונויסנ המכ ויה .םיאמודאר םידוהי ינש ותמ

 ישנא וניחבה קר םלוא ,ריווא תצק םושנל ידכב ,תונורקה תוריקב
 .םוחצרו םהירודכ םהב וחלש ,.ס .סה

 "פשה תא ביטרהל םימ תפיט אלל ,םימי 3 הכראש העיסנ רחאל

 -- תובצחמב םירוצעה וקסעוה הז םוקמב .ןזואהטַאמל ועיגה ,םיית
 ,םימי שדוח רבע אל .רתויב המויאה התועמשמב תכרפמ הדובעב
 .םשפנ תא וחפנ ,הז הנחמל ועיגהש ,ולא לש תודחא תואמו

 -- ןזוגב רשא הנחמל ורבעוה ןזואהטַאמב הנחמהמ שיא םייפלא
 ררסמ,, םינוריוואל תשורחה"תיבב הדובעל -- רטמוליק 5 לש קחרמ
 לעפמה .רתויב םיעורגהמ םירטניסה םיאנתה ויה ןאכ םג ."טדימש
 הדובע םוי .םשל רדח אל חצ ריווא .בוטר םוקמב המדאל תחתמ חיה
 הלד התיה ןוזמח תנמו םימורע טעמכ ודבע םישנא .תועש 14 ךשמנ

 אל ירמגל ויה םידוהיזאלה םידבועח לש םחיאנת ,ךדיאמ .רתויב
 .עגמ םתא םייקל רוסיא לטוה םידוהיה לע .םיער

 תיילפו יוטיחל הנושארה םעפב םישנאח וחלשנ ,1945 ראוניב
 בוש ךורעל תונמדזח םינמרגה ואצמ ןאכ .(גנוזיולטנע) םיניכ

 :דאמ טושפ וגהנ אלא ,םיקדבנב וננובתה אל וליפא ."היצקלס,

 -ל יעיברהו שולש ,םייתש ,תחא ונמו הרושב םישנאה תא ודימעה

 רזוחו .רונתל יעיברהו -- שולש .םיתש ,תחא בושו . . . רונת

 = = הלילה
 .ינקירמאה אבצה ידיילע םידירשה וררחוש 1945 יאמב פיב

 .דבלב 12 ולצינ ,םש ויהש ,םודאר ידוהי םישימחו האממ

 לֶאטנסַאה

 -ל ןגניהייפמ ורבעוה ,םיאמודאר הברה םהיניב ,םירוצע .850"כ

 יוניפב ןאכ ודבע םה .1944 רבוטקוא שדוחב ,לַאטנסאה זוכיר"הנחמ
 .הכומסה הבצחמב ןכו ריוואהמ ץצפוהש הפועתה הדש לש תוסירה

 חירסמ רשב "ותובידא. בורב םידוהיל ריעה שאר "קליח,, םיתעל
 .תוצצפהה תעב וגרהנש תומהבמ

 םישושתלו םילוחל .דאמ הבר התיה הז הנחמ ךותב התומתה
 ופאק םש לע ,"יקסניזדאר, םשב עודי היהש .דחוימ ףירצ וצקיה
 םיתמ המכל קוקז ינא, :רומאל ליגר היהש ,הז םשב השראומ ידוהי

 -ירב,ה .םיבובזכ םילוחה ולפנ .םיאתמ לופיט ןיאמ ."םויל םידוהי

 רורחשה תעב .םינוא ספאו חוכ רסוחמ ,םתחת וערכ םה םג "םיא
 .ופסינ תואמ הנומש :שיא 50 קר ל"נה חולשמהמ ודרש

 םיעשופ םע דחי ,םינלופה ידיל יקסניזדאר רגסוה המחלמה ירחא

 ואב םלוכו ,םירוצעב וללעתהש ,ופאקה ישנא ראש וספתנ ןכ .ס.סהמ

 .םשנע לע

 -מ ןישלמה רוטקבורפה ,הקינחב תוומל ןודינו טפשנ הז הנחמב
 .םיובננט ךינה םודאר וטיג

 גרבנואיל ,ןגניסקיררטנוא

 "ףינס,כ ,שדח זוכיר"הנחמ ןגניסקיררטנואב םקוה ,1944 ויתסב
 -על הז "ףינסל,. וחלשנ ,םיאמודר םבור ,םידוהי 500 .ןגניהייפ הנחמל

 ךותב תורהנמ תביצחבו םיפירצ תיינבב ,תוצצפהמ תוסירהה יוניפב הדוב
 ,המ"ןמז רובעכ .יעקרקדתת תשורח"תיב תמקה םשל ,םירה"יעלס

 דובק : םירוצעה ןיב .םינוש זוכיר"תונחממ םירוצע הז הנחמל ועיגה

 ויה םידוהיהו הלא ןיב םיסחיה .השראו דרמב חפתתשהש ,םינלופ תצ
 .םיער אל

 "הנחמה ןקז, :םיאמודאר ידיב ויה הז הנחמב םידיקפתה בור
 .ץיווקנילג לאקזחי ,דנאבזוג ריאמ :ודיל ורזעו יקזדורגוניוו היה

 .אווָאס לארשיו ןגרומ ענוק

 -כ םהיניב .םידוהי תואמו .הזה הנחמה םייק היה רצק ןמז קר
 ,םירחא םיעגפו תולחמ ,בער ,םייוניע בורמ ופסינ ,םיאמודאר 0
 תביצחב הלילה תרמשמ ידבוע לש םבצמ דירחמו השק החיה דוחיב
 וצלאנ תוצצפהה תמיאמש ןוויכמ ,םתחת וערכ שממ םה .תורהנמה

 .ךשוחב דובעל

 -ב הדובעל ,גךבנואילל םידוהי 25 ןאכמ וחלשנ ,1945 תליחתב

 .םיינש קר וראשנ הלא םידוהימ .םינוריוואל יעקרקדתת תשורח"תיב
 .ופסינ םהמ 5

 ףרודנכוק

 הזה םוקמל ורבעוה .םיאמודאר 1307כ םהיניבו ,םידוהי 0

 -ירשח םילעמ קומע ישפנ טטר ךותמ .ןגניסקיררטנוא זוכירה"הנחממ

 תיירכב -- הדובעה .הזח םויאה הנחמב םתויח רבד תא םיטעמה םיד
 50 טחייח וחפיק ןאכ .המדאה בלב ,רטמוליק יצח לש קמועב חלמ

 םירתונח ."ןשטיודיסקלופ,הו סופאקחמ ולביקש תופמהמ ,םיאמודאר
 תפיט אלל ,םימי 5 חכשמנ לגרב ךרדה .ואכאדל 1945 לירפאב ונופ
 ינאח לש םבור .םילשופמ יתלב המדא"יחופת 3 לש ןוזמ תנמו םימ
 .ואכאדל םעיגה םע ותמ םיש
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 ןגניסיב .גרבמש ןגרעמטּואד

 -טואדב זוכיר הנחמל ןגניהייפ הנחממ החלשנ .1944 רבמבונב

 אל .םיאמודאר 250 םהיניב ,םידוהי 500 לש הצובק ,גרבמש"ןגרעמ

 םיאנתהש .תועומש וחוור יכ ,ןאכל עוסנל ובדנתה ,םהמ םיטעמ

 שיא 250 םינמרגה ודירוה ךרדה עצמאב .המה םיבוט ולא תונחמב

 ירחא קר עדונ רמה םלרוג לע ןגניסיב זוכיר הנחמל םתוא ונפיהו

 .רורחשה

 תוצרמנ תוללק הוולמ התיה גרבמש"ןגרמטואדב "םינפה תלבק.

 םש ויה .ץוב הסוכמ בחר חטש לע ערתשה הנחמה .תומויא תוכמו
 סופאקה .1944-ב השראו דרמב ופתתשהש םינלופ ןכו םיגוורונ םג

 -נאה .תוירזכאבו תושק םירוצעה תא וניעו ,םיימואלניב םיעשופ ויה

 תמחמ ותמ םיבר .הנחצו המהוזב ,םיסוס תוורואב וררוגתה םיש

 .םימויא םירוגמ יאנתו ערה חלה םילקאה ,ךרפה תדובע

 םמוקמב .שיא 600 תועובש השלש ךות ותמ הנליוו ידוהי ףלאמ

 דמ .7 קר ודרש םודאר ידוהי תצובקמ .םישדח "םיחולשמ,, ואבוה
 -- םינלופ ףלא רשע דחאמו .דחא ףא דרש אל םיגברונ תואמ שולש

 .שיא 50"כ קר

 יפכ) םעיבטהל תנמ לע םירתונה ונופ ,1945 לירפאב 17יב
 "ב .המיזמה הלכוס ברה םרשואל ךא ,עעזנדובב (ןכמ רחאל עדונש

 תביבסב םייתפרצ םילייח תגולפ ידי-לע עיתפמב וררחוש שדוחל 2

 .ןזואהסטלַא

 .גרובנדניה :זוכיר תונחמב םודארמ םישנ לש ןלרוג
 גניסלא ,ץילמוב ,ןזלבדןגרב

 ,1944 טסוגיוא תליחתב ,יקנויפמ ץיוושואל עיגהש חולשמהמ
 -תיבל ןחלשו תוצורחהו תואירבה םישנב הלגנמ עשופה "רחב,

 ויה אל ןאכ הדובעה-יאנת .היזלשב רשא גרובנדניהל קשנל תשורח

 תמחמ ןבור ועווג םשו ,ןזלב-ןגרבל וחלשנ עובש רובעכ םלוא ,םיער

 .ןהב ופקתנש ,תולחמהו רוקה ,בערה

 ץיוושואב הקזחוה ,יקנויפ הנחממ האבוהש ,תרחא םישנ תצובק

 ץילמובל 'זדולמ םישנ תצובק םע החלשנ ךכ רחא .תועובש 4דכ

 .קשנל תשורח"תיבב "ץוח יניתנ, םע ודבע םש ,(הינמרג זכרמ)
 .ןזלב-ךןגרבל וחלשנ תועובש 4 רחאל

 -- םישנ 700-כ ונפוה ,יקנויפמ ץיוושואל עיגהש ,חולשמהמ

 .ץפנ ירמח רוצייב ודבע םש ,גניסלאל -- תויאמודאר ןקלח

 רייק ויה אל .תואירבל הקיזמו רתויב השק התיה םש הדובעה

 הליחב ומרגו תואירל ורדח םיזאגה .םהשלכ תוחיטב יעצמא םימ

 .םידקפימה תעשב ופלעתה םיברו

 תבכר תונורק לע וז םישנ תצובק הנעטוה .1945 לירפא תיצחמב

 םש ,ןילרב דיל ןידָאסל ועיגה םימי 5 לש העיסנ ירחא .ןילרבל ךרדב

 -וגס תונורקב וקזחוה םישנה .רפסמ םימי הנחתב תבכרה הבכעתה

 -טהש ,אבצ יחולשמ המכ ואצמנ הנחתב .םימ תפיטו לכוא אלל םיר

 לע םעפב םעפ ידמ וערפוה וללה .קשנו תורוחס הכומס תבכרב וניע

 תא ףקת הקעזא לכ םע .תירבה"תונב תוסייט םוזמיזו תוקעזא ידי

 תא וליאו ,ואבחתהו הנחתהמ וטלמנ ,תוומ דחפ םינמרגה "םירובג,,ה
 .םירוגס וריאשה םישנה םע תונורקה

 .םישנה תונורקב העגפ הצצפ .הנחתה הצצפוה לירפאב 20יב

 .ריוואה ףדהב חתפנ תונורקהמ קלח .ןתומ תא ואצמ םישנ 350"כ

 -למה תונורקה םג וצצופתה םייתניב .ןמצע םישנה ידי-לע םירחא
 .חטשה לכ תא ואלימ ךימס ןשעו שא ,ץפנ ירמחו תשומחת םיא
 .. . םוקמב הררתשהש הלהבהו המוהמה תא ראתל לקנ

 ואצמ םש .ךומסה רעיל וחרב ,תוצצופתההמ ועגפנ אלש םישנה

 ,ץוחריניתנ ושגפ רעיב .ןנואמצ תא תוורל ןלוכ וקחדנו םימ םגא
 "צפ תא ושבח וללהו ,םיסורו םיתפרצ םהיניב .םירקנובב ואבחתהש
 םואתפ .ולכיש המ לכב ןחל ורזעו לכואו םימ טעמ םהל ונתנ ,ןהיע

 דכ .תוחרובה תא ףוסאל וליחתהו םיינמרג םימרדנ'ז ןידַאסמ ועיגה
 אצי אל .רעיב רתתסהל וכישמהו .םדימ קמחתהל וחילצה םישנ 0

 .יסורה אבצה ידיד-לע רורחשל וכזו בר ןמז
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 תומ לצ איגב

 (תויווחו םירואת ,תומישר)

 םודאר זוחמב תידוהיה היסולכואה תדמשה

 הבותכ ,םודאר זוחמב האושה תפוקת לע רקחמ תדובע לש תיצמת ןלהל

 השראוב ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה ידבועמ ,םודארמ "קסבוקטורדגרבנזור ידיב

 תכרעמה

 רבוטקואב 12-מ רלטיה תדוקפ יפל םקוהש ,טנמנרבוג לרנגה

 -ילגו םודאר ,ןילבול ,אשראו .אקארק : תוזוחמ 5-ל קלוח שרה

 םע דחיבו ,בוחוטסנ'צו ץליק .םודאר םירעה תא ללכ סודאר זוחמ .היצ

 282.380 1940-ב תידוהיה היסולכואה התנמ תורייעהו םירעה ראש

 תידיהיה היסולכואהו .םירחא תומוקממ םיטילפ ופסוותנ 1941דב .שפנ

 -לרנגה תדוקפ יפל ומקוה תואטיגה .שפנ 327.583 ידכ התלע זוחמב

 םידוהיל .1941 ראורבפב 207מו 1940 רבמטפסב 13-מ קנרפ רוטנרבוג

 לעופל האצוהל םיארחאהו .םהשלכ הרובחת"ילכב שמתשהל היה רוסא

 ןוטלשה דוע היה ןמזה ותואב .םירעהו תוזוחמה ילהנמ ויה וצה לש

 רבכ ,הנהו .ס.ס לש תויביטרפוא תוצובק םע דחי "טכמרהוו,ה ידיב

 הארוה ,ופאטסיגה שאר ,ךירדייה דרהנייר חלש 1939 רבוטקואב

 לש הדמשה תינכת הבו ,תיביטרפואה הרטשמה ילהנמ לכל תיאשח
 -פה תא םאתל שיש ,תשרופמ הארוה םג התיה .תידוהיה היסולכואה

 .תיחרזאה היצרטסינימדאהו אבצה תונוטלש םע םידוהיה דגנ תולוע

 םינושארה תואטיגה תא שאל לרק רוטנרבוגה דסיי 1941 סרַאמב

 5 דע הלועפה תא םייסל היה ךירצ תוארוהה יפלו ,םודאר תפנב

 -עומה תירבל הבורקה השילפה תוינכתב רושק היה ןוזפחה .לירפאב

 ,יטמרה ןפואב תואטיגה ורגסנ 1942 תלחתהבו 1941 ףוסב .תוצ

 וניד תחא וטיגל ץוחמ אצמייש ידוהי לכ היפלש ,הדוקפה המסרופו
 הדוקפה .ידוהיל הסחמ ןתיש ינלופ לכ תוומ שנועל יופצ ןכ .תומל

 .טדנוק שדחה רוטנרבוגה ידיב המותח רבכ תאזה

 ,בוטאפוא זוחמ להנמ לש הדוקפה היואר תדחוימ בל תמושתל

 הדוקפב .תיללכה הדמשהה ינפלש הנורחאה ,1942 יאמב 13-מ ,רטיר

 זוכיר תומוקמ 150 רבדב תומדוקה תוארוהה תא רטיר לטבמ וז

 "ורטסוא) םירע שמחב םידוהיה לכ תא זכרל הווצמו ,זוחמה ידוהיל

 -וב) תורייע 127בו (טסוכיואזו בושאטס ,רימודנס .בוטאפוא ,ץיב

 ,בונוק .הצינבישפוק ,בוטנומילק ,וקסינוויא .בוקנד ,בולימ'צ .הירוג

 םיצאנל שורד היה רבדה .(בוקארו ץינלופ ,בור'זוא ,קישוא ,בוגל
 .הדמשהה תכאלמ תא םהילע לקהל ידכ

 לע םירבועה םידוהיב לפטל ידכ ומקוהש םידחוימה ןידייתב
 .תוומל דחא לכ ונדו םיקומינ םושב ובשחתה אל ,תואטיגה תדוקפ

 ,1942 יאמב 21-ב זרוקסיפ בקעי רלדנסה גרוהל אצוה ,לשמל ,ךכ

 לע םג אצוה הזכ ןידדקספ .וטיגל ץוחמ הדובע שפחל ךלהש ןוויכמ

 ןוזמ שפחל ךומס רפכל הכלהש םושמ ,קצוחנווומ טירב הטיא השאה

 -צוההו .םתלועפ תא םידחוימה ןידה יתב וקיספה ךכ רחא .הידליל
 .םיטפשמל קקזהל ילב .ס.סה ידיזלע לעופל ואצוה גרוהל תוא

 דימ וליחתהש .םוקמל םוקממ םידוהי לש תורבעההו םישוריגה =
 םינומהה תא שילחהלו לדלדל התיה םתנווכ ,יצאנה שוביכה ירחא
 לש תורשפא לכ ילב הדמשהל םרישכהלו תינחורו תיסיפ הניחבמ
 ,אנזופ תוזוחמב וליחתה םינושארה םישוריגה .תודגנתהו הדירמ
 זוחמל ."ךייר,ה ימוחתב וללכנש הביבסהו זדול ,שילק ,קבלצולוו
 ושרוגש םידוהי םיפלא תרשעכ המחלמה תלחתהב ועיגה םודאר
 םודארמ םידוהי םייפלאכ ושרוג ןמזה ותואב .בונכָא'ַצו קצולפמ

 ןיכה ,טנמאיד ףסוי זא דמע ושארבש טארנדויה .תונטקה תורייעל

 הבדה .שוריגה לש םינושארה תונברקה ויהש םעה"תלד לש המישר

 ,ודיקפתמ רטפתהל היה ץלאנ טנמאיד .םינומהה תמח תא ררוע הזה

 .ודיקפתמ וררחשל ומיכסה אל םיינמרגה תונוטלשה םלוא

 דבעוה ,םודאר זוחמל הביבסהו קצולפ ידוהי לש שוריגה םע דחי

 1940 רבוטקואב 2-ב הכרענש הדיעוב .הניו ידוהי םג הז זוחמל ור

 .דועו ךוק ,קנארפ ,ךאריש"ןופ ,ןמרוב ,רלטיה תופתתשהב ןילרבב

 טנמנרבוג לרנגל הניו ידוהימ ףלא 50 ריבעהל ,רתיה ןיב ,טלחוה

 םהיניב .םודאר זוחמב תונטקה תורייעל ורבעוה םהמ םיפלא .ןילופב
 ,ןיד יכרוע ,םיסדנהמ ,םיאפורכ םיישפח תועוצקמ ישנא םיבר ויה
 וכירעה םיכמסומ םיגוח .םישישק םיליגבו עדמ-ישנאו םירוספורפ

 שולש לע ףסונ ,שיא ףלא 75-ב םודאר זוחמל םישרוגמה רפסמ תא

 םהמ זוחא םישמח .הז זוחמב ובשיש םידוהי ףלא םיעבשו תואמ

 טשפתהל וליחתה ילכלכ לודלדו תופיפצ יאנתב .תירובצ הרזעל וקקזנ

 ןכ יפ לע ףא .היסולכואב תומש ושעש ,הירטנזידו סופיטכ .תופיגמ

 םייוליג םג ויהו ,םישרוגמה תרזעל םיעובקה םיבשותה הליחתב ואב

 ונתשנ יללכה בצמה תרמחה םע ירה ,תימצע הברקהו הווחא לש

 .ותחפשמלו ומצעל םחל תפל גואדל ליחתה דחא לכו םירבדה ינפ

 1942 ביבאב ירה ,ער לכב היה 1941 תנשב בצמה םא ,םלוא

 הזוכיר ליחתה .הרומגה הדמשהה ןונכת לש רורבה וקה ןמתסמ ליחתה
 -לטצה תברקב תונכושה תולודגה םירעב תידוהיה היסולכואה לש

 םידוהיה תרבעה תא תוריהמ רתיב רשפאל ידכ ,תובכרה לש תויוב
 דיפש ילב ,האווסה םשל ,הרבעהה התשענ ביבאב םא .הדמשה תונחמל

 דזכאב ונייטצה ויתסב תונורחאה תורבעהה ירה ,תינומה םימד תוכ
 .תוומה תונחמל םעיגה ינפל דוע םינומה םהייח תא וחפיק ןהבו ,ןתויר

 לכב תידוהיה היסולכואה תדמשה לש עוציבה ךרדו תינכתה

 דרשמ .,טכמרהווה ,ופטסיגה ןיב המאתוה ,הפוריאב שוביכה יחטש

 םיינומהה "םישוריג,,ה וליחתה 1942 סראמ שדוחמ .'וכו הישעתה ,ץוחה
 םודאר זוחממ ךכ רחאו ןילבול זוחממ הליחת ,הדמשהה תונחמל

 ,היצנגילטניאה ישנא תואטיגהמ וקלוס ינומהה חצרל הנכהכ .'וכו
 דונתב וא תוילאמש תועונתב םינקסעכ םידושח ויהש הלא ךדוחיבו

 .איהש תודגנתה לכ ןוגרא עונמל ידכ השענ רבדה .רעונ-תוע
 ראורבפב 19 ישימחה םויב העצוב הז גוסמ הנושארה "היצקא,ה
 .ץיושואל שרוג הזכ רפסמו שיא 407כ םוקמב וגרהנ הבש ,2
 ולסוח ןהבו וללה "תויצקא,ה וכשמנ לירפאו סראמ ,ראורבפב
 ינשמ וןאצוה לירפאב 287ל 27-מ לילב .םיבצקו ןוזמ יחירבמ רתיה ןיב
 -עופו תירובצ תוליעפב םידושח ויהש ,שיא 70-כ םודארב תואטיגה
 דחי .זוכיר תונחמל ושרוג םירחא תואמ המכ .םוקמב וב ורונו תיל
 ידעמ רטפהל ידכ ,הלועפה-יפתשמ תא לסחל םיצאנה וליחתה הז םע
 ,רגייג םיכאוי ורסאנ לירפא לש םינושארה םימיב .דיתעל הייאר
 -צייוו אפילו רנייוו ,ץכ :םיבורקה וירזועו תידוהיה היצילימה שאר
 -לעה הצעומה שאר ,טנמאיד ףסוי :ורסאנ הז שדוחל 28-ב .רלדנה
 ,ריעב טארנדויה שאר"בשויו םודאר זוחמב םיטארנדויה לש הנוי
 20 םג ורסאנ םוי ותואב .סאלב ףסויו רגייא וחיעשי ןירמ ןרהא
 ,- .ץיוושואל וחלשנ םלוכו םיידוהי םירטוש

 םודארל ןילבולמ חלשנ הדמשהה תונחמל שוריגה עוציב םשל
 אלכב רורהשה ירחא הלתנש) םולב םלהליו רריפנאבמרוטש .ס.ס
 .הקנילברטל תוומח תובכר לש םיקייודמח םיכיראתה ודיבו .(םודאר



 וטיגל -- טסוגואב 5 :םיכיראת ינש םודאר ליבשב ועבקנ ,עודיכ
 ,רוריטה | .לעַאווב לודגה וטיגל טסוגואב 17--167ו ןטקה הצינילג
 לכ וענמ ,םינקסעהו היצנגילטנאה לש םדקומ קוליסו תוגירהה
 תופצרהש תבכרה"תונורקל ורבעוה םידוהי ףלא םישולשכו ,תודגנתה
 השאו שיא 120"-כ וקחדנ הזכ ןורקל .דיס תובכש תוסוכמ ויה םהב
 .תוומה הנחמל םעיגה ינפל ךרדב ותמ םהמ תורשעו ,המויא תופיפצב

 .םימותיהד"תיבבו םילוחה"תיבב העצוב הנורחאה "היצקא,ה
 -יבונב ונכוהש תורובב ורבקנ תויווגהו לער תונמ וקרזוה םילוחל
 םיחכונ ויהש םידוהי םירטוש תודע יפל .הנ'צלמ לחנ דיל טאיווש

 ידכ .השימח לש תורושב םידליה תא .ס .סה ודימעה ,םימותיה"תיבב
 .דחי םלוכ תא דצהמ דחא רודכב לסחל

 ועציב םה .דבלב הדמשהב וקפתסה אל םיטסירלטיהה םלוא

 תויווגהמ .ץוח עבטמו םיטישכת .בהז תולגל ידכ םיקדקודמ םישופיח
 ירחא .םינסחמל רבעוהו םשרנ ךרע"רבד לכו .בהזה-יניש ואצוה

 םיריעצ םידוהי םיפלא תשולש ורבעוה םודארב יללכה שוריגה

 םשמ .תוכומסה תואטמיסהו הקסבוקילראווש בוחרב הדובע"הנחמל

 .אבצה ליבשב ודבעש םיינמרג םילעפמל .רמשמ תחת ,םוי םוי וחלשנ

 -יבהו תולודגה םירעב .םודאר זוחמ לכב ,ומקוה הלאכ הדובע תונחמ

 -אר זוחמב הדובע תונחמ לכב ואצמנ תוכמסומ תועידי יפל .תוינונ
 םיכומסה תומוקמה לכו ,ץליק ,בוקרטויפ .בוחוטסנ'צ ללוכה) םוד

 ינפל םידוהי ףלא 370 לש תללוכ היסולכוא ךותמ ,םידוהי ףלא 30דכ

 הפוריא תא ילקידר ןפואב "רהט,ל תינטשה תינכתה .הדמשהה
 .שוריגה ירחא .שדחמ הנשמ"תואטיג תריציל םג האיבה םידוהימ

 תיראש תא םייחב ריאשהלו זכרל ידכ לוכיבכ ומקוה הלאה תואטיגה

 םידוהיהמ הלא תא תאז הלובחתב תולגל ידכ השעמלו ,םידוהיה

 ומקוה םודאר זוחמב .םירחא רתס"תומוקמבו תורעיב ואבחתהש

 והיה .דזאיּואו קסמודר ,ץיבולדיש ,רימודנסב הלאכ תואטיג העברא

 ,בר ןמז דמעמ קיזחהל ולכי אל םירפכב וא תורעיב ורתתסהש םיד

 הנשמ"תואטיגב שדחמ זכרתהל וליחתהו םיצאנה תשרב ודכלנ ןכלו

 תשמחכ דבלב ץיבולדישב וזכרתה ךכו .תמייוסמ הילשא ךותמ ,הלא

 הז .הקנילברטל םלוכ וחלשנ 1943 ראוניב 13-בו ,םידוהי םיפלא

 .תואטיגה תשולש ראש לש םלרוג םג היה

 תוימשיטנאה תופידרה תעשב ןילופב הלעפש תימצעה הנגהה

 תעשב הליעפה תודגנתהה דוחיבו ,היצנסה ימיבו םיקדנאה ימיב

 ד-יטנברפ םיעצמאב זוחאל םיצאנה תא העינה .,קיטישפב םורגופה

 ,אלפ ןיאו .םידוהיה דצמ תנגרואמ תודגנתה תעונת עונמל ידכ ,םייב

 ויהש םיטנמוקודה לכבו הליהקה ןויכראב דחוימב ונינעתה םיצאנהש

 .תודגנתהה תעונת ישרשל עיגהל וצר םה .קיטישפ טפשמב םירושק

 רבכ קיטישפבש לע ףא .הב רושק תויהל היה לולעש םדא לכ לסחלו

 הנגהה תורוקב ןינעתהל םיצאנה וכישמה ,דחא ידוהי וליפא בשי אל

 לרנגנהמ ךירנייה רוססאה .1936 סראמב םש עריאש םורגופה תעשב

 טנמאיד ףסוי טארנדויה ר"ויל םימעפ המכ הנפ אקארקב טנמנרבוג

 םידוהיה תודלותב תורושקה תודועתה לכ תא ול איצמהל ,העיבתב
 ויה יכ .דיעמ הזה רבדה ...רקחמ םשל .ןורחאה ןמזל דע קיטישפב

 .הליעפ תודגנתה ינפמ דחפל תוביס שבוכל

 ןוגרא רבדב ןודל היה רשפא יא 1942 תלחתהל דעש ,אוה ןוכנה

 תויטילופה תועונתה לש םינקסעה לכ תחירב ללגב ,תודגנתה תלועפ
 ש"ע ינלופה אבצל ופרטצה םירחא .חרזמל ןוויכב רעונ"תועונתו

 התיה תאז ףא לע .יטייבוסה אבצה תרגסמב לעפש וקשויצשוק

 אלו םיטארנדויה תולועפ דגנ דוחיב ,םשו הפ תינאטנופס תודגנתה

 תדחוימ הדעו חמקוה ,לשמל ,םודארב .םהייחב הז דעב ומליש םיטעמ

 ישנא לש םהישעמ לע תודועת ףוסיא םשל ,שארב גרובנסקול רמ סע

 דופח דוסיח תא יצאנה ררוצה האר םיטארגדויח ידגנתמב .טארנדויח

 -חמל וחלשנו דחוימב הלא ופדרנ ןכלו .תודגנתה תעונתל ילאיצנט
 לירפאב היה וז לוסיח תלועפב אישה .םוקמב ורונ וא זוכיר"תונ

 םידוהי תואמ ואצוה לעָאוובו הצינילגבש תואטיגה ינשבשכ ,2

 לןשרוג, וא םוקמב וב וגרהנ .תיטילופ העונתל תוכייתשהב ודשחנש

 ןיערג רתונ אלו ,ויתותוא תא ןתנ הזה רבדהש .רורב .ץיוושואל
 .תוננוגתה תולועפל

 תבכרומ םינזיטרפ תצובק םודאר ווחמב הלעפ תאז ףא לע

 תוצובק המכ לא 1944 לירפאב הפרטצהש .םידוהי המכו םישולשמ

 .הירי תונוכמ יתש ויה הצובקל .םיטייבוסה חטשב ולעפש תורחא

 "-רגה םע תוברקה דחא תעב .םינומיר תורשע המכו םיבור השולש

 הצובקהשכ תרחא תושגנתהבו ,הירי"תונוכמ יתש דוע וספתנ םינמ

 המחלמה ירחא .הישנא תיצחמ איה הדביא ,הלסיוה תא רובעל התסינ

 .םישנא העבש קר םייחב הנממ וראשנ

 הדובעה"הנחממ תודועת ונידיב שי שוריגל הליעפ תודגנתה לע

 תוממוקתה התיה ,1942 רבמצדב ,הנחמה לוסיח תעשב .ןישורקב

 וריבעה רתיה תאו ,שיא 113 ולפנ החירבהו ברקה תעשב .תיללכ
 .שיא םירשעכ בוש ולפנ ךרדב .ץיבולדישל הלריפ ךרד םיצאנה

 םיבר םידוהיו .םינלופה ןיב תודגנתהה תלועפ הרבג ןמזה ותואב

 תנחת השבכנ םודארב .תורעיב ולעפש םינזיטרפה תוצובקל ופרטצה

 .םודאר זוחמב הדובעה תונחמב .גרהנ ינמרגה תווצה לכו תבכרה

 לווקב ןכו הלבח-תולועפ ושענ .הציבוחראטס ,וקסי'זראקס ,יקנויפ ןוגכ

 "תונחממ החירב הליחתה ,םיסורה תוברקתה םע 1944 ץיקב .תבכרה

 ךכז-רחא ררחושו דמעמ קיזחה ןטק זוחא קר םלוא ,תורעיל הדובעה
 .יסורה אבצה ידי לע

 יקסבוקטור א

 ץיוושואב םינושארה םיאמודארה

 תפוקתב םירסאמה ינפל ןמז הברה ,ינמרגה ןוטלשה תליחתב דו

 ושרוגש םהמ ,ורונש םהמ .םידוהי םינמרגה ורסא .0 -ו
 .ץיוושואל ךכ רחא ,דלאוונכובל הליחת -- זוכירה תונחמל

 דרומו זוחמה לשומ ןגס) רציש קזיא ר"ד רסאנ 1941 תליחתב

 "יפשמ םינלופ תצובק ותאו ("תעד יבבוח, היסנמיגב תיניטלל
 .תושק ונועו קסישזרַאקסל הריקחל וחלשנ םה .םיריכב םידיקפו םיל

 הנמנש םיחוטב ויה םודאר ידוהי .הריקחה ייוניעב תמ רציש ר"ד

 1942 לירפא"ראורבפ "תויצקא,ב ורסאנש הלא .תרתחמ ןוגרא םע
 דנדויה רבח םללכבו ,ץיוושוא זוכירה הנחמל וחלשנ .םוקמב ורונ אלו

 דב ב"הראב תמ) םיאבה םיטרפה רסמו םייחב ראשנש ,רגייא .י טאר

0).. 

 בקעי םייחב וראשנ ,1940 ינויב דלאוונכובל החלשנש הצובקהמ

 ,רקוצ השמ .(ךאמאל) רקוצ השמ לש ןבו .רברוו בקעי ,גרבדלוג

 .תוומל ונוע םירחא םיברו וינב ינש

 דבפב ץיוושואל השרוגש םודאר ידוהי לש הנושארה הצובקהמ
 קינומ ,חמצ קינומ םש ויהש ,עדונ .דחא ףא רתונ אל 1940 ראור

 -ארה םימיה תעבראב רבכ .םירחאו םרַאוו םיחא השולש ,גרברבליז

 .וקנחנו וכוה םאובל םינוש

 ףוסב "םדמ בוקעה יעיברה םוי,ב הרסאנש ,הינשח הצובקהמ
 תוכמב ולבקתנ םש .םירבג 80"כ ץיוושואל "ושרוג,, ,1942 לירפא
 ,תועורזה לע םירפסמ םהל ועקעקו םימושירה לכ ורדיסש רחא .תוארונ

 םימי השולש וב םוקיזחה קרמ טעמבו ,ךושח ףתרמל םתוא וסחד

 םוקמ ."הקסייר,ל ץורל םהילע ודקפו םשמ םואיצוה כ"חא .םיפוצר

 .םיניילת ידידלע וקנחנו תושק ונוע שיא 60 .תוומ -- חיה ושוריפ הז
 םירתונה .(רעצלעק לאיחי והוארק) טָאלג לאיחי חיה ןושארה ןברקה

 וערכ םיברו .תוכרפמ תוהובע ינימ לכב ,ירזכא רטשמב ,וקסעוה
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 עלעשרעה והוארק) ןמסוק לשרה :םהיניב ,רצק ןמז ירחא ולפנו

 .1942 יאמב 16"ב תוומל הכוהש ,םיעבשה ןב .(רעווָאנָאזַאק

 תודובעב ודבע םה .םיאולכה ראש לשכ היה םיאמודרה לרוג

 תדובעב וקסע םיאמודרה לש רתויב לודגה רפסמה .דחי ויחו תונוש
 דמה םיאנתב םשפנ ונתנ םיבר .הדובעב ינשל דחא ורזעו ,בויבה

 .םימייוא

 "חאו ןמסורג לואש ,ץרוק ןועמש ,רסיגניצ םהרבא םיאמודארה

 .םיזאגב םייוסינ םפוגב ועצובש ירחא .תולחממ ותמ ,םיר

 .הביבסהו םודארמ חולשמ עיגה 1942 ינוי לש םינושארה םימיב

 םיובננט השמ | ,רסיגניצ קי'לארשי םירטושה םתאו םיבצק םבור

 .םיטעמ ודרש םהמ םג .םירחאו םיובנריב לשרה ,(רבמא)

 רלשה תלחמ טשפתהל הלחה שדוחה ותוא לש םינושארה םימיב

 -מודרה םירחאה ןיב ופסיג .םיבר םיללח הליפהש ,(הירטנזיד) לוש

 'ץוקאר לאימחרי ,שטיבוכורוב ,(תורועדרחוס) ןלפק המלש :םיא

 גרהנו ותעדמ אצי ןייטשרמה קעינעה .םירחא םיברו ,םיובנריב לשרה

 ."םיקולבה-תורש , שיא ידי לע

 תאצל תורשה ישנאו םיקולבה ידיקפ לע יכ הדוקפ העיגה םעפ
 -ארה ןברקה .תונישלמב רקיעב וקסע םה הדובעה םוקמב .הדובעל

 השמ לש ונב) םירשעה ןב ,ןמטכר הלסוי היה תונישלמהמ ןוש
 רובל וכלשוה םהינש .הרשעדששה ןב ,ןמטאלב ינשהו ,(ןמטכר םניב
 .ועבט םשו םישפורמ םימ אלמ

 הצובק .תורוחשו תויעוצקמ ,תודובע ינימ לכב ודבע םיאמודרה

 ללה םיחאה ותמו ולח דחא עובשב .תואלמשחב הדבע הלודג רתוי
 ךרדב ,1942 ינוי 197-ב ,לפנ סאלב ףסוי םג .גרבדלוג לארשיו

 וירבח ידידלע חצרנ רסיגניצ לארשי .תוחוכ תסיפאו השלוחמ הדובעל

 .1942 ינויב 20-ב ,"םיקולבה תורש,מ

 .השדח (ודנאמָאק"רדנוז) "תדחוימ הגולפ, המקוה ינויב 22"ב

 והיעשי ,ןייטשדלוג לבייל :וז "תוומ תגולפל,, וסנכוה םיאמודרהמ
 דבע טרנילק רתלא .םירחאו רבמָא השמ ,גייווצנזור םהרבא ,סופנשרה

 הגולפ,ל .םיתמח לש בהזה יניש תא ורקעב -- "םייניש אפור,כ

 לבייל .דואמ ובערש םיאמודארל ורזע םהו בוט ןוזמ ונתנ "תדחוימה

 םויב םואמודארה לכל שפנ"תוריסמב גאד (רעפאלק) ןייטשדלוג

 לככ ןוזמ יכרצמ איבהו ,ףירצהמ קמחתה אוצמ תע לכב ,הלילבו
 .ודי הגישהש

 ןויסנ, ןוועב ,רבשרַאוו קילאומש הפרשמה ןינבב הרונ ינויב =
 ,רגייא הימחנ :הירטנזידו סופיטב ותמ ילוי שדוחב .לוכיבכ "החירב
 ןימינב ,ןירמ ןרהא ,טנמאיד ףסוי ,יקסלקיווז ףסוי ,רגייא םולש םייח
 ןבוארו רויכלמ והיעשי ותמ תוחוכ"תסיפאב .םירחא םיברו ךייר

 דוע ודרש ,ינשל דחא עייסל םיאמודרה יצמאמ ףא לע .רבורשפ

 .דבלב תורשע המכ 1942 רבמטפסב

 תקעוזה העבגה

 .םודארב וניתבב ךכ אל .החירפו םייח תחמש .1942 ביב

 בוחרב וטיגה הצקב ןטק תיבל ונכלשוה .רתוי ןוכנ רנררוגתה 0

 -ה רבעהמ רבעמב .ירָאה חטשה לובגב .הניג ףקומ ,הקסנידרנרב

 ."תופיגמ חטש -- הרהזא. תינמרגב טלש ססונתה ,ירַא

 הדובעל םידוהיה םילעופה םכשה רקובב ויה םיאצוי וז ךרדב

 םד בוז דע םיכומ םיטעמ אל .םיברעב ורזחו ,םינמרגה ןעמל השק

 ,שפנבו ףוגב םילפשומ .בג יפופכ .הלא םישנאש ,ןימאחל היה השק

 תדובעל םוי םוי ויה םילבומ הלא םדא יללצ .שונא ירוצי םעָפ ויה

 דופה תצובק תרזוח הנהו = .ס.ס. ישנאו םידוהי םורטוש ידידלע ךרפ

 תופצל שיש .הדירחמ העידי םהיפבו "קשנה תיישעת, לש םילע
 | = 1942 לירפא 30 ברעב הז היה ."חמש,, לילל

 םיריעצה | .הליגר"יתלב העונת וטיגב השגרוה םכשה רקובב
 םיטעמ .רתוי וא תוחפ םיחוטב אובחמ תומוקמ שפחל וליחתה

 הליל ותואל הסחמ םלצא ושפיח ,ירַאה דצב םידידי םע םירשק ילעב
 וליפאו תורובב .םיחישה ןיב רתתסהל ונתניגל ורהנ םירחא .תוחפל

 .רמשה"תלועפ םנמאו ,תמייוסמ הניחבמ החוטב ונתניג .םיצעה לע
 םיינלופה םינכשהמ עונמל ולדתשה םיצאנה יכ ,הילע החספ הד

 .ידוהיה דצב תדמשנה היסולכואה לש היתוחנאו היתוקעצ תעימש

 הכימש םע .ימ--"תורפחתהל תודמע, שפחל וליחתה הניגל םעיגהב

 תנמ השגוה םיאבחנל .םיחישה ןיב שק טעמ םע ימו רוב ךותב דיב

 םעפכ קרו ,ןאכ הררש תוומדתממד .הלילה תכשחב תמצמוצמ ןוזמ

 "הל וחילצה אלש הלא קר וראשנ םיתבב .לק שורשר עמשנ םעפב
 ,םתדרח .םדחפ תא ראתי ימ .םיחצורה לש "םדסח.ל ופיצו טלמ

 .אב ורוגי רשאו .םתוחיתמו םשואי

 קשנב םיגייוזמו םירוכיש .ס .ס לש הלודג הצובק הסנכנ רקובב

 -יבומ ,םירבגה תא תיב לכמ םיאיצומ .חצרה תלועפ הליחתהו םח

 חטש לכב .תוומה עול לא םתוא םיליפמו תיבה רעש לא םתוא םיל
 רחאל .תונברקה תוחווצו תוחנא ,תוקסופ יתלב תוירי ועמשנ וטיגה

 ראשנ אל .תויווג שיבכהו תורצחה ,תוכרדמה לכ וסוכ תועש שולש

 .רקובה ותואב ותחפשמ ינבמ דחא תוחפל לכיש אלש שיא וטיגב

 ווטצנ ,תוומהו םייחה ןיב םירפרפמ םידחאו תומח תיפוגה דועב

 הדוקפה .םדהמו תויווגהמ וטיגה תא "תוקנל, םייחב םיראשנה

 וליג אל ןכ יפ לע ףא ,לילכ וטיגה תדמשה לש םויא התיה הוולמ
 ,םירטוש ועיפוהש דע ,תאזה הידגרטה לומ דומעל ץמוא םישנאה

 ."הדובעל,, תאצל םידליהו םישנה תא וחירכהו .םהידיב ימוג תולקמ

 תופוג םיאלמ ויה ,הסינכהו רצחה ,וירודזורפ לע םילוחה"תיב לכ

 -סוגו םירפרפמ לש הלצה"תואירקו תוחנא ועמשנ םשו הפ .תומח

 -שהש ,טנפלה לש ודפסהבש תודחא םילמ קרו ,יתייה המומה .םיס

 ידוהיח םדח, :ינורכזב. ותרחנ .תוגלוז תועמדבו קונח לוקב עימ
 -- ."םקוני אלש דע עגריי אל ,עשפמ םיפח לש

 ,םיססוגה לשו םיחצרנה לש תופוג תושודג ,תולודג תולגע יתש

 ירחא | .ידוהיח ןימלעה"תיבל ןוויכב וטיגה תא תוומדתממדב ורבע

 -צרנה לש םהיתוחאו םהידלי ,םהיתושנ .םהיתוהמא ודעצ תולגעה
 תוברועמ תוחנאו יכב לש הללי הצרפש דע ,וטיגח רעשל דע םיח
 תשולש די לע ףתושמ םיחא רבקב וחנוה תויווגה לכ .הליפת יעטק
 | = .םיקידצה

 דע .הדמשהה םצע ומכ ,ןוזפחבו ץרמב התשענ "הדובע,ה
 "ופס םודאר תמדא לש העונצ תילולת תופוגל לעמ הממורתה הרהמ
 "!ףנוחיכשת לא. ולוכ םלועלו ונילא תקעוזה םד תג

 ןמדירפ-רויכלמ םירמ

 תואור ךכש םייניעל יוא

 היינבה ילעפמב "ןינב לעופ.כ יתדבע הכלהל .הנש 17 ןב יתיי

 לש תויטרפח םהיתורידב תרשמ יתייה השעמלו .ס .סה ירד

 רריפנטור ינריעה .1943 ץיקה ימימ דחאב .ךירנייווו םולב .ס.סח ישנא
 *סנָא'צמ התע הז עיגה םשל ,רצחל ינליבוהו רקובב 6 העשב רלַאה

 "המ קשח תא איצוהל יתיוטצנ .תיטרפה ותינוכמב ךירנייוו בוכוט

 ויתחתפ רשאכו. דבכ היח קשה .תיטרפה ותרידל וריבעהלו תינוכמ
 דחמ ודרפוח םרטש ,בהז"יניש ...אלמ אוהש ,יתיאר ךירנייוו תרידב

 םדו רשבחמ םיינישה תא תוקנל ילע לטוה . . . תותסלהו םייכינח

 םייוסמ עגרב .הקובב 9 דע קוסע יתייה וז "הדובע,ב .תוביתב ןמישלו

 ..םיינישח לש ןביטל ינולאשו .ךירנייוו לש תודליה יתדובעיודחל וסנכנ
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 "םילעושו םיבאז יניש. ןה ולאש .ךירנייוו "ינדמילש. יפכ ,יתינע

 .םדב םימתכומ ויהש ליעמה תא יתיקינו םיפגמה תא יתחצחצ ךכ רחא
 :תואבה תוזופב ךירנייוו לש םהיניבו .םימולצת יתאצמ ליעמה יסיכב

 .הטמל םשארו םידלי ילגרב קיזחמ .ןולחה דיל דמוע (א

 ,םיינשל עוסש דליב קיזחמ (ב

 לע םיננחתמו םישנא םיערוכ וילגרלו חדקאב קיזחמ (ג

 .םהייח

 .יניע ואר רשא לע רמ יתחפייתה

 סָאוורפוק עשוהי

 ונריע-ןב דלי תמשנל רנ

 -רעפדיימרא) .ל.פ.א הדובעה"הנחמל ,ונילא אב םיובנריב ידך

 ,ןובבו זילע דלי היה .1942 ויתסב | (רעגאל"סגנוגעלפ
 הרפתמה תונחלוש ןיב םויה לכ בבותסה .ונלוכ לע דימ בבחתה .7 ןבכ

 .תויוחילשו םיטוטרמס ףוסיא התיה ותדובע יכ ,הנחמה לש הלודגה

 המו .הנה ואיבהל הדיב הלע םיצמאמ וליאב ונעדי ומא יפמ

 בשחנש .בונאלוו הנחמב היה אוה .םירופס םימי ינפל דליה לע רבע

 בצייתהל םידליה לכ ווטצנ דחא םוי .םידליל חוטב םוקמכ זא דע

 ותא ויהש ,ויתודוד וליפא .םיחישה ןיב םימי 3 אבחתה זאו ,דקפימל

 םייתסנש חוטב היהשכ ,ףירצל רזח אוה .ואובחמ ועדי אל ,דחי

 .םויאה דוצמה

 תא בטיה תרכוז ינא .שוריגה יבלש לכ תא ונתא רבע דליה
 "היצקא,, ןי'זילב הנחמב הכרענ וב .1943 רבמבונ תליחתב ארונה םויה

 ישרק תחת ותוא האיבחה ומא .םהיניב היה אל דוד .םידליה לע

 ,הנחמה דקפמ וב ןיחבה םימי המכ רובעכ .םויה ךשמל ףירצח תפצר

 ,ולאשו דליה תא וילא ארק אוה .ש"מי לענ רריפמרוטשרטנוא .ס.ס

 התיה -- "ימא תא רעצל יתיצר אל, .םידליה רתי םע עסנ אל עודמ

 ומא לא רזחשכ קרו ,החישה לכ ךשמב דמעמ קיזחה .ותבושת

 ...רמ יכבב ץרפ ,ויחאו

 אלכנ םש .ץיוושואב .ונברק לע רתוול הצר אל ררוצה לבא

 םינקז םע "היצקלס,ב והואיצוה ,רוכבה ויחא םע דחי םירבג הנחמב
 םיליבומ ןאל ןיבה אוה .1944 תנש לש דחא ץיק םויב הז היה .םישלחו

 -- -- -- זאו .ותוא

 חק. :ורמאב רוכבה ויחאל ולש תימויה םחלה תנמ תא טישוה

 | ."ץוחנ אל רבכ הז יל .קמַא ,הז תא
 !הלוכשה םאה לש היתועמד לע העמד ףיסונ !תוהמא

 !ךורב ורכז יהי
 .(קידיינ) ךלוו הרש

 הל הרש לש הפוס

 ,םודארל ילא התדלי תא השראומ יתוחא האיבה המחלמה ץורפ ב

 רחאו ,וטיגל הל'הרש ונתא הכלה ךכו ,םש ררשש בערה תמחמ
 .קנאדיאמל 19437ב ךכ

 תיבל ותשא םע (הליהקב דבעש) טייח לידנמ םג שרוג ונתא
 תומורע ונטשפוח .הנחמל ונרבעוהש ינפל .םהידליו יקסניטסוג

 הלביק םורטשרבליז הל'השטיא לש ותבש יתיארשכ | ."הקידב., םשל
 יתאצוח ,בוהז 500 לש ףסכ רטש הלצא ואצמש םושמ ,חצר הוכמ
 .ויתקרזו ,יתאבחהש ףסכה תא יתורעש ךותמ ןוזפחב

 דליה תא .ןהילא קבד גלשהו ץעיילענב ונייה םיכלוה הדובעל

 תמ קנַָאדיאמב .הדובעל ונמע הונחקלו הנחמב ריאשהל ונדחפ הד

 .יכבב וררימ ,ונתא ודבעש ,ויתונב יתש .ןמרטופ טייחח סופיט2 זא

 -מב יתדבע .אקארק רברפבש בושַאלפ הנחמל ונרבעוה ןאכמ
 תוכמ יתוא הכמ היהש .רנייטש םשב ידוהי הנוממ היה הילע ,הסבכ
 .תוצרמנ

 יתקלתסה ,הק'צילאיוב חלמה תורכמל רבעוה ונתאמ קלחשכ

 םלוא ,"היצקלס,ה תעשב תויהל אלש ידכ ,םוקמהמ יתוחא םע

 הק'צילָאיול לבא ,תוכמ ונב הציברהו תחקפמה ונתוא האצמ תרחמל

 .ונחלשנ אל רבכ

 .שחרתהל דמוע והשמש ,ונעדיו תומורע ונטשפוה דחא םויב

 -תיבל הדליה תא רוסמנש ,השרד ףירצה לע תידוהיה תחקפמה

 -ליה-תיב ביבס .ןיע יתמצע אל 1944 יאמב 14-ה הלילב | .םידליה

 םינמרגה םיחצורה ךיא יתיאר רקובב .הקזח העונת התיה םיד

 םיליבומו .םכותב הל'הרשו ,םידליה-תיבמ םידליה תא םיאיצנמ

 ידכ שושיג יבלכב םג ושמתשה -- -- -- עודי"יתלב ןוויכל םתוא
 תמחמ יתוחא הבכש םש .םילוחה-תיבמ .םירתתסמ םידלי אוצמל

 הלצינ יתוחא וליאו .השק םילוחה תא ואיצוה ,אשמ-וטואמ הליפנ

 .לק העוצפ התיהש םושמ

 יניב ."היצקלס, בוש .ץיוושואל ונרבעוה םישדח המכ רובעכ
 דצל התוא ןוויכ הלגנמ עשופהו ,דירפ תרמ הדמע יתוחא ןיבל

 דמעמ ונקזחה ןאכו ןזלב-ןגרבל ונחלשנ 1944 רבמבונב . . , לאמש

 .רורחשל דע
 ןוזרתסא הדע

 םויא ןחבמב

 העיגה ,םייאמדקא םיראות 3 תלעב ,'זדול תבשות ,רקוצ הטו

 היבא) .רלטיה יסגלק ידי-לע 'זדול לש השוביכ רחאל םודארל

 .(רקוצ ילא םהרבא ליכשמה דמלמה לש ויחא היה
 התיה הדיחיו תחא המישמ -- תויוטבלתהו ןויסנ תרישע ,הטוג

 .הירוה ייח תא ליצהל :האושה תונשב היניע דגנל

 םירופ ינפל ,םיאמדקא לש המישר ךורעל ודקפ םינמרגהשכ

 רשא | םיינמרג םיניצקב םפילחהל ידכ "י"אל העיסנ, םשל .3

 הירוה םע דחי איה םג המשרנ ,(וציפה וזכ העומש) ילגנאה יבשב

 "ב המוח לעב .ןמיינ םייח לש ותדכנ) ןמיינ הסדה ,התוחא תבו

 .6"ה תב ,(18 הקסלבול בוחר

 ידכ וטיגה רעש ינפל תוינמרג תוינוכמ םירופב ועיפוהשכו

 "ל לובג היה אל -- םתדועתל "םירשואמ,ה םימשרנה תא עיסהל

 תבו הירוה תא התלעה .,"החלצה,המ תישפנ הוודח תאלמ .הרשא

 םואתפשכ ,םהילא ףרטצהל הדמע המצעבו תוינוכמח תחא לע התוחא

 .המלוע תא הילע ךישחהש והשמ שחרתה

 הטוג האצמ הארנכש ,הקפק .ס .סה ןיצק ,"עצבימ,ה לע דקפמה

 . . תינוכמה לע תולעל אל הל זמרו הילא שגינ ,ויניעב ןח

 ליחתה חקופמה החומו ,זמרה לש ותועמשמ הטוג הניבה דימ

 וא :םיכרד יתש הינפל התאר עגר ותואב .קזבה תוריהמב לועפל

 תא םג בירקהל וא ,השפנ תא טלמלו ,התוחא תבו ,הירוה תא ריקפהל

 ןיע"ףרהכ .הל ראשנ אל הכשחמו לוקישל תוהש הברחה | .המצע

 הריזחהו התוחא תב תא הצליח .תינוכמל השגינ .הלעפו הטילחה

 תא םג ץלחל התסינ ךכ רחא . . . וירזועו הקפק יניעל וטיגל התוא

 .הייח ליצהלו הדבל רוזחל םוקמבו .ךכב החילצה אל םלוא ,הירוה

 ...הל יופצה לרוגה לע הרורב הרכהב סחילא הפרטצה

 .ץיבולדישב תורבקה*תיבב חירוה סע החצרנ וז חרובג

 "מנו םייחב הראשנ .הדי לע הלצינש .ןמיינ הסדה .התוחא תב

 .לארשיב תאצ
 דלוגנייפ יכדרמ
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 וטיגב םידליה םא -- ץיברוה היצילפ תרמ

 רשפא תורידנ םיתעל םלוא ,תובר תוצימאו תוליצא םישנ יתרכי

 ץרמו תולענ תונוכת ,םיירסומ םיכרע תלעב השא אוצמל 8
 .("תעד יבבוח. היסנמיגה להנמ תשא) ץיברוה היצילפ תרמכ ,עפוש

 ףתואבו .םימותי תורשעל םג אלא ,הנבל קר אל הרוסמ םא התיה

 המחלמה ינפל .םידימלת תואמל הרומו תלפטמ ,תכנחמ -- ןמז

 וטיגב םלוא .ץרמו תוינויח התליג זא םג .ינרדומ םידלי ןג הלהינ

 תא םידליהמ עונמל ידכ .הבל ץמואבו היתואצמהב שממ המיהדה
 .המחלמה תוארומ

 תפיט, תוגחת הנגריא ,םידליה יתב לכ לש תלהנמה התיה איה

 וטיגב הזכיר ירקיעה החוכ תא .לודגכ ןטק ,טרפ לכל הגאדו ,"בלח

 ןטקה וטיגל הלגלגתנ לודגה "שוריג,ה ירחא .הצינילג רברפבש

 דוע הצרש ימ לכו ,הדובע הנחמ הז היה .הקסבוקילרַאווש בוחרבש
 תומוקמבו םיינמרג םילעפמב דובעל היה ץלאנ ,םייחב ראשיהל
 םהו .הדובעל םידליה תא ןתא תחקל ולכי אל תוהמאה .םירחא
 לש תונייעמ תולגל ץיברוה תרמ הליחתה ןאכו .חוקיפ ילב וראשנ
 .20 הקסבוקילרַאווש בוחרבש תיבל םידליה לכ תא הפסאו ,ץרמ

 -ה לכ תא הגישהו םיישקה לכ לע הרבג ,םידלידתיב ןיעמ המיקה

 ,םיעושעשו םיקחשמ ,הארוה לש תינכת הדביע | .םידליל שורד
 .רתסב לכהו

 ולכי םינמרגה יכ ,תונכס האלמ התיה םידליה"תיבב הדובעה
 תרמ החילצה תאז ףא לע .תימצע הברקה ךות התשענו ,התולגל

 התיה איה .םיבר הרזע תוחוכ ,תישיאה התמגודב ,ךושמל ץיברוה

 -וניתב לופיטבו הקפסאה רודיסב ,טירפתה תנכהב ,תחבטמב -- לכב

 לכו ,תוטשפבו תועינצב ,םייתפשה לע ךויחב התשע לכהו .תוק

 ,לכל דודיע האשנ .הכרדהו הצע תשקבב הירחא וכשמנ תוהמאה
 .הובביחו הוצירעה םידליהו

 דימ .הירי העמשנ םואתפו הרדחב םעפ יתבשיש .,תרכוז ינא
 .םידליה תא עיגרהל ידכ ,הנכסה ףא לע ,רהמ הצרו המק

 םירופ תיצקא תעשב .הדיקפת אלמל הל ןתינ ןמז הברה אל
 -דישב תורבקה"תיבב המרעב הלסוחש ,היצנגילטניאה לע העודיה
 ליצהל החילצה דוע התומ ינפל .הלוגדה תכנחמה םג הגרהנ ,ץיבול
 ךכדרחא אצמ הנב .ומע ותוא החקלש ,טדטשטוג ילע תאו הנב תא
 ומא םע אצמנו לצינ טדטשטוג ילע וליאו ,יפוסה "שוחיג,ב ותומ
 .לארשיב ויחאו

 סניפ האל

 םודאר ידוהי יחצרמ ינש ולתנו וספתנ דציכ

 ףוסיא םשל הינמרגב םייעובשכ תוהשל ילע היה 1946 ץיק

 -טסואב תולגל יתחלצהש ,המחלמ יעשופ לע תופסונ תויודע

 -שהש ,םודאר זוחמב .ס.ס הטמב למסו ופאטסיג יניצק השולש : היר

 .זוחמהו םודאר ידוהי חצרב 1940744 םינשב ופתת

 יללכה להנמה .ןתנ-ןב רשא תעכ) רוטרא בתכ ןטק קתפ לע

 ,ןכנימב "החירב,ה להנמל תירבעב רפסמ םילמ (ןוחטבה דרשמ לש

 גרובצלאזל יתעגהשכ .הירטסואל יתרזחהלו ימויקל גאדיש ושקיבו

 .םש "החירב,ה דרשמל יתינפ -- תימואלניבה םילביטספה ריע --
 ונעיגהב .הינמרג לובג רבעל םיפסונ םירוחב 5 םע ונאצי רקובב
 דוכמהמ "החירב,ה םעטמ לובגה לע הנוממה ,הל'הנוי אצי ,לובגל
 -עו םוסחמה םרוה זאו והשמ םהל רמא ,לובגה ירטושל שגינ ,תינ
 ונכשמה ונאו ,'החירב,ה רבח ונל הכיח ינש דצמ .לובגה תא ונרב
 וליפאו םוי"םוי ונלש םירוחב ורבע וז הרוצב .ןכנימל ונכרדב
 .לובגח תא םויב םימעפ רפסמ

 םשב ופַאטסג ןיצק דגנ דיעהל תורשע ואב רפסמ תועש ירחא

 .םודאר ופאטסיגב םידוהי ינינעל הקלחמה לע הנוממ היהש ,לגָאש
 .הקנילברט הדמשהה הנחמל םודאר ידוהי 30.000 חלשו רחבש אוה
 -יטרכ יפלא ערק ,דחאו דחא לכ לש הדובעה יסיטרכ לע רבע אוה
 וטיגב ריאשה םידוהי 35.000"מ .הדמשהל וחלשנ הלא םישנאו םיס

 .5000"כ

 םשב .ס .ס למס היה ,וילע ודיעה םודאר ישנאש ינשה עשופה
 לש הדובע להנמ היה אוה .םודארב .ס.ס הטמב תרשש ,ךעיימכוב

 רקבל "דובכ"ה יל היה .חצר תוכמ ולקמב םתוא הכיהו םידוהי 0
 אל תינלופה הלשממה .גרובצלַאז די לע םייובשה הנחמב ולצא
 .רסאמ תונש 12-ל הניוב ןודנ ל"נהו רעיימכוב תא לבקל החילצה

 .רסאמ תונש 15 לביק םודאר ופאטסיגמ ץפוארק

 ,(א"תב התע) לרפ השמ ידידי תא יתשגפ טרגטוטשב יתויהב
 דבו םודאר זוחמב .ס .ס דקפמ ןגס לש ותיבב רוטרוקדו רייצ היהש

 ףולא-ןגס לש ותבותכ תא יל רסמ אוה .םירחא םיניצק לש םתיב
 דאר ידוהי שוכר תא ופסאש םיצַאנה ישארמ היה אוה .םולב .ס .ס
 רגנ היהש ןמרקַא .הינמרגב םהיתוחפשמל ונממ םיחלוש ויהו םוד

 תא םשר לרפ השמו ,תונתמה וחלשנ םהב .םילודג םיזגרא השע

 הראשנ זאמו ,32 הסארטשמלהליו .ףרודלסידב חולשמה תבותכ תא
 .ונורכזב הקוקח

 .הדמשה הנחמל תובבר חלשש ,ןילבול זוחמב ןיצק היה םולב
 דיקפתה תא ומצע לע לביקו םודַאר זוחמל עיגה הז חטשב החמומכ
 .ס .ס לארנג היה םודאר זוחמ לע ןוילעה דקפמה | .הזה דבוכמה
 רשפא הלא ינש לש םהישעמ לע) .םולב היה ונגסו ר'צֶאב טרוק
 -ל יתא עוסנל םינכומ ויה ןמרקאו הל'עיש ,לרפ .(םלש רפס בותכל
 | .םולב תא רוצעל ידכ ףרודלסיד

 ונרחישש ירחאו ףרודלסידב ןיעידומה תכשלל לרפ םע יתסנכנ
 םולב תחפשמש ,ונל הליג ,"למאק, תוירגיס תסיפחב דיקפה תא
 ךפה ףרודלסידב םתיב יכ ,ינדה לובגה דיל קראמזיצ הרייעל הרבע
 .הברוחל

 התיה ,ונתרטמ ,קרמסיצ .מ"ק 1200 אוה קבול דע הניומ קחרמה

 דב םיטילפה הנחמב וניליב הלילה תא .םשמ מ"ק 12 לש קחרמב
 דל ונעגהשכ .םיסובוטואה תנחתל ונתעברא ונאצי רקובבו .קבול
 יתדקפ ."הפ םולב 'בגח ,טלַאוועג יוא, :עתפל הל'עיש קעצ הנחת
 דואל דומצ היהש ,ןורקל סנכיהל םירחאה םיינשה לעו הל'עיש לע
 .םולב 'בג דידלע יתבשייתהו יתילע | .סובוט

 יבג םג האצי םיעסונה רתי םע דחיו קרמסיצב רצענ סובוטואה
 -ל הכישמה םולב 'בגה .הנחתב היה אל םולבו לרוגה הצר .םולב
 ינאו ,ירחא רטמ םייתאמכ וכליש יתשקיב ירבחמ | .התיב ןוויכ
 העיגח תוקד 10 לש הכילה ירחא | .םולב 'בגה תובקעב יתדעצ
 םינבל תיישעל ןשבכ היה קשמה רצחב .קשמל התנפו ריעה רברפל
 רצחב .םוקמב םילעופ וארנ אל ןכלו ,ןושאר םוי היה םוי ותוא ךא
 ירוחאמש השרוחב ונפסאתה .םיריזחו תולוגנרת .תורפ ובבותסה
 הרטשמל עידוהל קבולל ועסי הל'עישו ןמרקאש ונטלחהו קשמה
 םע תינוכמ אוב דע םייתעשכ וניכיחו לרפ םע יתראשנ .תילגנאה
 .םילגנא םירטושו םילמס ינש

 -יח ונכרעו םולב לש ותיבל םישנא 8"כ ונסנכנ ימואתפ ןפואב
 םולבמ םיבתכמ ונאצמ תוריגמב .תיבב היה אל םולב ךא .שופ
 .סס םייובש הנחממ התיבה רוזחי בורקבש בתוכ אוה םהבו ותיערל
 ןיא תילגנאה הרטשמלו 507ל בורק אוהש רחאמ ,אצמנ אוה ובש
 םילגנאל עידוה םולב .םישנא ררחשל וליחתה ללכבו ,ודגנ רבד
 קסע אוהשו תונובשח תלהנה היח .ס.סב ודיקפתש הריקחה ןמזב
 .רחוס אוה ועוצקממ .תואנספאב

 יבג הבישח ,ר'צֶאב .ס .ס לארנג לש ואצמיה םוקמל יתלאש לע
 טיגרמ וניא לארנגה .םייובשה הנחמב ולעב םע דחי .,ןבומכ. | :םולכ
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 *וקמ תא התליגש ,וז היצמרופניא לע דואמ ונחמש ."בוטב
 תדמשהל םיארחא ויהש ,רתויב םיבושחהמ .ס .ס יניצק ינש לש םמ
 תורשעבו ,בוחוטסנ'צ .ץליק .םודאר :םירעב םידוהי ןוילימ עבר
 לש םימולצת המכ החקל תילגנאה הרטשמה .זותמב תורחא םירע
 םירחא םיבתכמ ןכו ,םיהובג .ס .ס יניצק תרבחב הארנ םהבש ,םולכ
 .תיבה תא ובזעו

 -בו המצע םודאר ריעבו ,תויודע ופיסוה טרגטוטשמ םיאמודר
 םידוהיו םינלופ .וספתנ ונגסו ר'צֶאב לארנגש העומשה הצופנ זוחמ
 יניינעל תינלופה הדעוהו ,תונוש תויודע ןילופב ופסא םודארמ
 1947 תנשב .ןילופל םולבו ר'צֶאב תא לבקל החילצה המחלמ יעשופ
 ןידיקספמ קתעה .םודארב רהוסה"תיבב םולתו תוומל םתוא ונד
 -ב "םשו די, ןויכראב םיאצמנ םולבו ר'צעב לארנג לש תוומה
 .םילשורי

 ר'וי .ןמטוג ינארק .הניול הרזחב טראגטוטש תא יתאצ ינפל
 יל רפיס אוה ."השדח הנמזה ךליבשב יל שי, :יל רמאו ,דעוה
 הלעמל םינש שולש ךשמב ודבע ,םודארב קשנל תשורחה תיבבש
 ,גינוקרַאפ :"םיראסימוקה. ידימ חצר תוכמ וגפסש ,םידוהי 2000"מ

 .םדי לע וגרהנ םידוהי תורשע .וקנאיו רלימ ,רבילקרטַארב .ךייר

 ונא זא ,וחצני םינמרגה םא., :ךייר ראסימוק ןעט 1943 תנשב

 אל ךכו .םירטסוא ונא ירה ,הסובת ולחני םינמרגה םאו ,םינמרג

 הירטסואב ונרצע ,םישופיח לש תועובש ירחא ."המואמ ונל עראי
 .ל"נה םיראסימוקה תשמח תא

 עמששכ .הניול הרזח "החירב,ה ישנא ינוריבעה ,ישוק לכ ילב

 החמשב איצוה ,הינמרגב תולגל יתחלצהש ברה ללשה לע רוטרא

 ר'צאב לארנג לש םהיתומש תא םשמ קחמו םיעשופה סקנפ תא
 .םיראסימוקה 5 תאו ,םולב ונגסו

 .ןםדירפ היבוט

 םיעבות ידי לע ,המחלמה רחאל הינמרגב הלהונש הריקחב
 -וכר תליזגו םולב םלהליוו לש עשפ ישעמ רבדב ,םיינלופו םיילגנא

 לארשיו סַאוורפוק עשוהי ,לרפ השמ :ודיעה ,םודאר ידוהי לש םש
 .ןמרקא

 .ס.ססהה הטמ דיל םילעופכ ינמרגה שוביכה תונשב ודבע םידעה

 ,ודמשוהש םידוהיה לש ,ךרע"ירקי םיצפח וריבעה םהידיב .םודארב
 תשא לש תיטרפה התרידלו 11 יקצבולס בוחרב הטמה ינסחמל

 .ס .סה לש הניטנקה להנמלו םנתחו םתבל םיצפח וריבעה ןכ .םולב
 .דואמ בר היה ודדשנש םיצפחה ךרע

 ררוצה לש וירוגמ םוקמ תא תולגל םדיב הלע ךיא ורפיס םידעה

 ךכ לע ועידוהו (האצוממ הילגנא) ותשא תא תיבב ואצמ .םולב
 םולב תחפשמ ןועמל ורדח וללה .םיכמסומה םיילגנאה תונוטלשל

 -יטיהר : םודאר ידוהי שוכרמ םאצומש םיבר םירבד וריכה םתוחכונבו

 להנמ לש תואנדסב םביכרה רשא ,ןמרקא רגנה ידי לע ורכוה ןוהאמ

 'הקיבודול, תשורחה תיב תמתוחב תורוע ואצמ ןכ .םסודארב הרטשמה

 ןודעומהמ רוע תואסרוכ .םודארב ספושב ורפתנש תופילח .םודארב

 םילכ םיאלמ םיזגרא 50 ואצמנ םולב לש םיפתרמבו תוילעב .םודארב

 ,רלימ אססאה -- םולב לש ונתח לש תבותכה םהילעו םידודש םיצפחו

 ידיב הבתכנ תבותכה .םינבלל תשורח תיב להנמ ,ןיטשלאהדטאטשיונ

 .ס.סה הטמ דקפמ :היה חלושה .הלאה םיזגראה תא אצמש ,לרפ השמ

 תיטרפה התרידב הלאה םיצפחה לכ ואצמנ תיחטש הקידבב .םולב

 םיזגרא הברה דוע ואצמנ תשורחה-תיב רצחב וליאו ,םולב תשא לש

 טפשנ .םיינלופה תונוטלשל רגסוה םולב .ךרע ירבדו םיצפח םיאלמ

 .םודארב הלתינו
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 רפוש תעיקת

 ,םודארב ץנפ תניגב .רפוש ואצמ הל'יסוי 'ר לצא
 הלייסוי 'ר יברה תא םיצאנה וחצר ,1942 ,טסוגואב
 עמשא םויה םג ,ולצא ואצמש רפושה םע והורבקו
 תא טטרב עמשא םויה םג .הל'יסוי 'ר לש ולוק תא
 .ורפוש תעיקת
 (א .מ) ו

 םיִמָּדרֶבַח יִנָפְל "סּודְרַמ בָסַה. תא
 .קיִחַב אוה ןיִפְצֶהְש רֶפּוש לַפ .ּובַחְס

 :קָחּוצ טיַפְּכ לַעָיִלְּבַה

 ,םיִמָּתַה בַרָה תֶא ץצְקְנ סיִרָבִא.

 ו יִבָא יוה .,יִבָא יוה :שַלַּפְתִי רֶפְצִּב

 - - 7-7 יִפָמ קשנוו ןָגַחְתִ
 - 7-7 7 לָקְקְּברטָק טק-טְק-טק גָנַפְתַנ

 "!ו!!....לָקֶטקָּפְס ,םיִחֶא ,הֶז הָיְהִי ;ּהָה

 וָו-אָפ ןָּב

 .בָּסַה אוה

 .ףַנָּכַה ףורְפרֶּכ .רּופְצַּכ גנֶצ

 ויִלָעְ
 ראָוצְּב שָחְנִכ וטושְו דָדושַה לֶלותָשַה

 רֶסּושַה הֶזְּבַה ! אַמָטַה יִדּוהַיַה

 "! רֶבָּד לָּכ םידְרָמ תֶתּואְת בָיּואָל

 ,הָלייִסּוי יר זֶא חֶס ,". .,בָיואָל .. .הָדוא ,ןּכ.

 ".הָלָגַא יִּבל לָּכ ..,אָריִּת לא.

 !טושה קירק -- .קוחָצ םַעַר "! אָריִא אל.

 !טושַה קירש

 .קרֶשִּת ףכ הָצְוזַה
 .טשְפֶנ הפ ףְרִע תֶא ּוהְדּותַה.

 ז תּואָה ָּתְצַמְשַה יא םיִצאָנַה בָיואָל

 תּונּורְתַפ רתְפּו חק !עקתּו חק

 ,הָּפַה ןמ איִצית רקֶש רַבְּב םָא :ןֶּמַס לָּכ

 .הָחֶּמִת .עַסְֶשִּת .ץֶצְרַת ,סמְרִּת
 !םדָאָת לָּגַרְמַה

 "! ןּודָנ הפ הָּתַא יִמ יִנָפל ,עּד

 ,םֶדָא ףוג ,דוע ףוג אל ,ּורֶפּוש בָסַה ָּהיִּבְגַה זָא

 :ףֶרוטַה םֶסְרּכָש רֶשָּב לָש םיִעְרְק

 ,םֶַּה תֶגְלוז ןיִפַמ תֶרֶהוז שָסֶנ קָר וב

 ,ברֶחֶה ותיִּבִמ ריאָמ חַצֶנַה יב



 .בֶצִנ ףא ,בָּפַה טֶמ
 :וָצַה עמוש אוה קּוחְרִמ קוחְרמ

 !רַמַה בָטְקַח לַא ,הָלייִסּוי .רָּבִגְתַה

 :רמאיו עקְינ

 : ןּואְרַדְל ,ןורָּבֶזְל תאז בתָּכ,

 .ןורמַאָה ייּודו םיִּנַמְזַה יִעָמָשְו םֶליִעָה עַמָשְו

 ,תובָהָל םָי ףותִמ םיִעְּג לוק - "הֶציִקִפ.

 ... תּובָא םֶצ םיִנָב יִנְּב ,ןֶויַּב םיִעְבּוט לוק

 ,תוסּונַא תולּותְב יִרְבְש לוק -- יסיִרָבְשו

 ,תּוסּונְמּו תּוּפיִדְר ,תּורְצִּיַּב םיִמיִא לוק

 .ןָשְבּכַל ּולְסּוהָש תוקונית ,תּוקיִניִמ םיִשָנ לוק

 רָפּושַה ...םיִּיַחַה םיִרְבְקַה ריפְרַּפדלּוק

 :ןָשיִי אל ,םּונָי אל

 ו הָמּוחַה תּוכְלַמְל ץקַה ַעָבּת לוק

 !הָמְקְּנַה לוק ּוהָז - הָצורְּתַה 'הָשורְּת.ַה

 - יִתַותְּוא לוק והָז םיִצאָּנַה ביואל

 "ןיִד אל דוע ויד אל דוע ! תּומָקְנ לא

 .םּודְרִמ ןקְּזַ לפנ םֶש
 ! ןּודַבַא !ןודבַא הָצְשְרֶה תּוכְלַמְל

 .םידְרָמ אָבְּסַה תַאְוַצ -

 לואש-יבא יכדרמ (27. 11. 1942)

 ץיוושואב "ירדנ לכ,, תליפת

 "אה תורושה בתוכ םהיניב ,םודארמ םידוהי תצובק .1944 תנ

 לשיבייל טייחה ,קרמ לדנה ,סייווכוב ,רפט ,וינומ ןייטשפא ,הל

 9 קולבב תאצמנ ,דועו הנוי וואלסימשפ ,("שיבייל רעצראווש רעד,,)

 תמחמ הנחמה םוחתמ ונאצי אל תועובש 8 ךשמב .'א ואנקריב הנחמב

 300"כ .םידליה ןיב הצרפש הניטלרקשה תפיגמ ללגב לטוהש רצועה

 .חוכ-ישושתו םיפופצ ונבכש ,הנבוקמ םידלי 70 םהיניב ,שיא

 שמיש (םילוחה רדח) "הבוטשנקנַארק,ה לש קולבב הליל רמושכ

 יקיתוומ ,(לארשיב תעכ) הצינילגמ בצקה ,ןמקה לארשי יאמודארה
 גישמ היה .שפנו בלב םירחא םיריסאלו םיאמודארל רזעש .,ץיוושוא
 לכוא םע םיריס ןכו ,םודארמ םירוצעל םריבעמו ,דועו םינבל ,םיילענ
 .יאשחב חירבהש

 רוביצב הליפת ןגראל ןמקה וגב ריצפה םירופכה םוי ינפל עובש

 ,ץיבוטקמ ינלופה (קולבה שאר) ופאקה םע רידסח אוה .הז םויב

 לע רותיוו תרומתש ,טסיניפרומו תוינימ תויטס לעב ,תחשומ םדא

 תא ונל רשפאל ידכ ,רמשמה לע דומעי אוה םוי ותואב תונמה

 .הליפתה

 רפסמ םיצמאמב גישה ןמקה .רצועה הרקמב רסוה גחה ינפל םוי

 תליפתל וננוכתה שדוק תדרחבו ,םוירוטמרקהמ םירודיסו תותילט

 .ירדג לכ

 ןזחח .הליפתב ונחתפ דחפ תאלמו החותמ הריואב .עיגה ברעה

 ונלוכ בלבו ,רמ יכבב וצרפ לכה | .ץיבורטסואמ הוואלוח רמ היה

 הלואגל הכזנו םימשה ירעש ועיקבי וניתוליפתש הוקת הקלדנ

 .בורקב

 םידחאו ןזחה םע קבחתהל ופַאקה םואתפ ליחתה הליפתה ירחא

 .דואמ שגרנ היהו -- הכב ,םיללפתמהמ

 .ןיע ונמצע אל הלילה לכ

 -סיסב רסמנ הליפתה עצמאב .המכשהב ללפתהל ונלחתה רקובב

 ויעדףרהכ .הנחמה רעשל עיגה (חצורה רנויצקלסה) הלגנמ ר"דש ,המ

 םישנא ומשר .היצקלסה הליחתה םירהצב .תוטימב ונלוכ ונבכש

 -חתב םלוא ,ומשר יתוא םג .םיזאגה-יאתל ברע ותוא וחקלנש םיבר

 .יתצלחנ הלוב

 ףקתוה ,םוירוטמרקל קולבהמ ואצוה םישנאהש רחאל ,ברעב

 "רה דוחיבו ,ןימיו לאמש לע ץיברהל ליחתהו ףוריטב ופאקה עתפל

 ...וקשנ שמא קרש ,הוואלוח ןזחב ץיב

 םחליתוגמ םיריסאהמ בנוג ופַאקהש ןכו ,ןמקהל רבדח עדונשכ

 רשאכ ,ןכאו .קולבהמ וקלסל טילהחה ,םויפרומ ןתרומת תונקל ידכ

 "מעתה ונמע תושעל ליחתהו ,רפסמ םימי רובעכ ףוריטב בוש ףקתוה

 ונרסמ ,תונמ רשעכ ,ןמקה לארשי תרזעב ,ונפסא ,תיטסידס תול

 יארחאה .ס.ס ןיצקל ןריבעהש ,קוטסילאיבמ לאומש יאנסחמל ןתוא

 .ופאקה לש וישעמ לע ול רפיסו ,הקפסאל

 תא ואיצוה ,הנחמה לש םיריכזמו םיבר .ס.ס יניצק ואב תרחמל

 והוקרזו חצר"תוכמ והוכיה ,טרסה תא ונממ וריסה ,הצוחה ופאקה

 ורדחב שופיחב .ןישגועה-קולבל רבעוה ןכ ירחא .םימה תכירבל

 .םויפואו םויפרומ לש תולודג תויומכ ואצמנ

 ,הז קולבמ ודחפ לוכה .ופַאק ונלש קולבב היה אל רפסמ םימי

 .םהב וללעתיש םיחינמ ויאולכ ןיאש וארש רחאל

 ןייטשנרוב הנוי

 וגניהייפ הנחמב םיארונה םימי תליפת

 ךורעל םידרח תצובק הטילחה ,ד"שת הנשה"שאר ימי וברקתהש
 .תילטו הרות-רפס ואצמנ ףא .הנחמב רובצב הליפת לח
 "תימשר יתלב,ה ותמכסהבו ,םינמרגה לש םניעמ ןמזה לכ ונמטוהש
 "בשכ ,םיפירצה דחאב הליפתה הכרענ ,יאמודארה הנחמה"ןקז לש
 . .. "ןיע םישל, ידכ הרימש תבצינ ץוח

 "וממה דחאמ תושר תרחא הצובק הלביק םירופכה םוי ברעב

 רמוה תצק השענו תיזחב שחרתמה לע הארנכ עדי) םיינמרגה םינ

 תדובע םידוהי ודבע םש .תובצחמה תחאב הליפת ברעב רדסל (...ינ

 .רתויב המויאה התועמשמב ךרפ

 "צחמב וסנכתנ ,דחפ תאלמו החותמ הריוואב ,דרפסב םיסונאכ

 לכ, רמא ןילבולמ רווארב והילאו ,םיאמודאר םבור ,םידוהי 80"כ הב
 הלמב הלמ וירחא םירזוח לוכהשכ ,בל ןורבשבו קונח לוקב "ירדנ

 07 ...תוגלוז תועמדב

 -תהו ,הנחמב םיפירצה דחאב ,המכשהב .םלוכ ופסאתג תרחמל

 .העובקה העשב דקפימל בצייתהל קיפסחל ידכ ,ןוזפחב וללפ
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 םודאר וטיגל קאנאדייממ

 "תוומה לצב םירוענ, ןמרדיב םירמ לש הרפסמ םיעטק ןלהל

 םודאר וטיגב הימי תא םיראתמה ,(א"ת ,מ"עב "רבד, תאצוה)

 זוכי וה-תונחמב ,וטיגה לסיח רחאל? ,תויאמודר םישנ םע הילוטלטו

 .םינוש

 תכרעמה

 תב התיה ,השראוב הקיתו תידוהי החפשמל תב ,ןמרדיב םירמ

 -כנ 1940 רבמבונב .הינשה םלועהיזתמחלמ הצרפ רשאכ 2

 דועתב םידייוצמ םלוכ ויה םה .וטיגב התחפשמ ינב םע האל

 .טיגב ולהינש סופדה-תיב תוכזב ."םיליעומ םידוהי, לש תוד

 -וריגה ולחה 1942 ילויב .בר ןמז םהל ודמע אל תודועתה ךא

 םישרוגמה ןיב ויה םינמרדיבהו הדמשהה-תונחמל םיש

 .סנב ולצינש ,הנינ הריכבה התוחאמו םירממ ץוח ,םינושארה

 לוסיחל םינמרגה ושגינ השראו וטיגב דרמה ץורפ םע

 ,קנַאדיאמ הנחמל וחלוש התוחאו םירמו וטיגה לש טלחומ

 דועו םירמ :סנ שחרתה בוש םידחא םישדח רחא .ןילבול דיל

 ידכ ,םודאר וטיגל ורבעוה יאשרו סופדיתיב ידבועמ תורשע

 הלע הרהמ דע .םש וחתפ םינמרגהש סופדיתיבב דובעל

 הדובעל לבקתהל החילצה םירמ ךא .םודאר וטיג לע םג תרוכח

 ,םינמרגה ןעמל ,ןבומכ ,דבעש ,קשנל ימוקמה תשורחהיתיבב

 ןהילע רבע ךכ .סופדהיתיבב דובעל הפיסוה התוחאש דועב

 ,םייחה לע דימתמ קבאמב ,השק הדובעב 1943744 לש ףרוחה

 .ןהינפמ הדרחב תואבל היפיצב

 קנאדיאמ תא תבזוע ינא

 רבכ וניתוחוכ -- ,הלבותה"תדיחיב הדובע לש םיישדח רחאל

 "כה -- םיבולעה ונייחל ץקה אובי וז הדובעב יכ ,היה המדנו ולזא

 ישנ ,ונליבשבו תושרבמל הכאלמה"תיב לא דחא רקוב ונוסינ

 תונחלוש דיל ונתוא ובישוה .םישדח םייח ולחה ,יאשרוה חולשמה

 םישרקו לזרב טוח ,ריזח-תורעש תוליבח ומרענ םהילעש ,םיכורא

 תא ונספת תודחא תועש רחא .תושרבמ תושעל ונלחתהו ,םיבוקנ

 לכ תוער"אל תושרבמ ונרציי רתיזץמאמ ילבו תאזה הכאלמה דוס

 .םידוהי ופאק המכ ורזע ודילו ינמרג היה ישארה להנמה | .רקיע

 -עב ולכתסהבו הכאלמה-תיבל םעפל םעפמ סנכנ היה יצאנה להנמה

 לעו תחא לש השאר לע םשו הפ ובלגמ תא דירומ היה ,ונתדוב

 וחישהו תוניפב ובשי םידוהיה ופאקה .קלתסמו -- תרחא לש הידי

 קר הקידב ונלצא תכרוע התיהש ,הנחמה"תחיגשמ לע רמה םבל תא

 התיה ,תילכת רסחו ךרפמ למע לש תועובשה ירחא .עובשב םעפ

 .שממ החונמכ תושרבמב הדובעה ונל

 ידמ .קודה רשק ונמייק םתאש ,םירבגה ודבע ונפירצל תונכשב

 .םירמח לבקל הרטמב ,לוכיבכ ,םירבגה דחא ונילא סנכנ םעפב םעפ

 ,תבש ךיראמ ונחרוא היה .ףירצה ןמ קוחר אצמנ יצאנה להנמה םא

 .תלעות ואיבהש תוצע ונל ןתונ םגו ,תושדח רפסמ ,חחושמ

 אל שדחו רמגנ הכאלמה-תיבב םלגה"רמוחו םידחא םימי ופלח

 תא ךיראהל וצרו םילק םייח ןאכ ויח םה םגש ,ופאקה .ןיידע עיגה

 להנמה סנכיי רשאכ :תמכוחמ הצע ונל וצעי ,וז הדובעב םקוסיע

 רוזחנ ,אציש עגרב ךא ,תוצירחב דובעל ונילע ,ונלש ףירצל ינמרגה

 רמוחב רוסחמ םלועל היהי אל וז ךרדב .תושרבמה תא קרפנו

 ףרה ילב ונייה .האילפמ האצמא התיה וז .הדובע דימת היהתו

 .ונילע ןנואתהל ינמרגל הביס התיה אלו תוקוסע

 תושרבמל הכאלמה-תיבב םיטקש תועובש המכ ונילע ורבע ךכ

 שארב תורובחה לע וננולתה אל .אבהל ךשמיי רבדהש ,ונללפתה קרו

 .יצאנה לש ובלגמ ונל קינעהש ,םיידיב םילוחכה םינמיסה לע וא

 םירכומ-יתלב םינמרג המכ רקובה-דקפימב ועיפוה דחא םוי
 םינושאר וארקנ ינוהמתל .תומש לש הכורא המישר וארק םר לוקבו

 תומש וארקנ רחא .ינא ימשו הנינ יתוחא ,ימא ,יבא לש םהיתומש

 .תומש 1207כ דחי -- ונשאל בוחרבש סופדה-תיבמ םילעופה לכ

 רשאכ .תאזה המישרה ישנאמ הרשעכ ךר ואצמנ קנַָאדיאמ הנחמב

 לכ יכ ,םינמרגה ונל ורמא ,דצב דומעלו הרושה ןמ תאצל ונל ורוה

 ואבוי ,ןילופב םינושה תונחמב ואצמייש הדימב ,המישרה ישנא

 שדחמ םימיקמ םש | ,םודָאר? ונלוכ רבעונ הנממו ןילבולל םדקהב

 .יאשרוה סופדה"תיב תא

 דע יכ ,ןילע ורביד הנחמב לכהש ,ליגרדיתלב הרקמ הז היה

 רשאכ הרבג האילפה .קנַאדיאממ םישנא ואצויש הרק אל התע

 ושקובי סופדה-תיב לש םימדוקה םידבועהש .,םינמרגה יפמ ונעמש

 יכ ,ונוניבה ינאו הנינ .םללכב הקנילברט הנחמ -- תונחמה לכב

 ,םודארל סופדה-תונוכמ תא חולשל .מ ןואיל לש ותמזוי תאז התיה

 סופד-יחמומ יכ םיצאנה תא ענכשל םגו ,וטיגה דוע םייקתנ הבש

 וראשנש ,סופד ילעופ לש הנטקה הצובקה ךותב .אצמנב םניא ונומכ

 -שה יאדו םהו ונירוה לש םירוסמ םידידי ויה .מ ןואיל םע השראוב

 -תעל .םישקובמה םידבועה תמישרב וללכיי ונירוה תומשש ,ולדת

 -שכ הדבועה .םינינעה תוחתפתהל תוחיתמב וניכיחו ונראשנ התע

 .ונחור תא הדדוע ,ול תווקל והשמ ונל היהש ,המצעל

 תושרבמה ףירצמ ונתאצב ,ליגרדיתלבה הרקמה רחא וםידחא םימי
 -ובק ךילומה .השראומ בוט דידיב םואתפ יתנחבה ,םיירהצ תקספהל

 שחלבו הצירב ילא שגינ ,יתוא ותוארב .ואב בורקמש םידוהי תצ

 תילצה תיניארקואה הפשה תא ותעידיל תודוה יכ ,דוס יל  הליג

 םיחיגשמכ םיצאנה ידיזלע םיקסעומה .םיניארקוא תדיחיל ףרטצהל

 -כ עיפוהל ול רזע הזו ותודהי תא הליג אל וינפ הארמ .תונחמב

 -עשו ,הבעו רצק םטוח םע הצחמל ישוכ ףוצרפ ול היה .יניארקוא

 ינוימד ללגב -- "סוטולפ שאר, ול ונארק .תולזרוקמו תוכימס תור

 תשורחה תיב לש הזיראה"ריינ לע עיפוהש ,ישוכה שארל

 ןילבולל איבה "יניארקוא,ה ידידי ."סוטולפ, הדלוקושל עודיה

 רשי םתוא ךילוה הארנכ .בוטַאינופב הנחמה ןמ םידוהי תצובק

 -קואל ושפחתהב .ךכ לע עדי אל ילוא ומצע אוהש ףא ,זאגה-יאתל

 -ולפ שאר,ו בוטַאינופב דוד יל היה | .וייח תא ליצהל הוויק יניאר

 .ינממ םולש-תסירפ ול רוסמלו ושפחל חיטבה "סוט

 ,סופדה ילעופ ןילבולב זכרתהל ולחה םיאבה םימיה תצורמב

 -חא םישג ועיגה ונלש םישנה-הנחמל םג .םינוש תונחממ ושרדנש

 -ודמ םולשדתשירד יתלביק ןתועצמאב .בוטַאינופמו קינבַארטמ תוד

 שדוח רשא ,השיר םתבו קָאטַאימ הלעב ,'ץיוואקטאלק הלול יתד

 הכאלמה-יתב לכ םע דחי קינבארטל השראו וטיגמ ושרוג ןכל םדוק

 ,בער ולבס ,תוחמשמ ויה אל םבצמ לע תועידיה .איפילובונ בוחרמ

 בר הכ ןמז ראשית החפשמש ,רידנ הרקמ הז היה .דחי ויה לבא

 .דרופת אל ףאו םייחב

 דאינופב יבורק רתיו ידוד לע םג יל ורפיס תושדחה םישנה

 השראו וטיגמ םישנא לבא .הנש יצחמ רתוי םש והש רשא .,בוט

 ואצמנ אל ,ינשה וא ןושארה ינומהה שוריגה םע בוטַאינופל ועיגהש

 תאו ירוה תא דוע תוארל הנורחאה יתוקת הזוגנ תאזב .םש דוע

 תעב ,םידחא םימי ינפל היחתל םואתפ המקש ,הוקת ,הריעצה יתוחא

 .םישקובמה סופדה"ידבוע 120 ןיב םהיתומש רקובה דקפימב וארקנש
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 הלאו יאשרוה סופדה"תיב ידבועמ םידחא ועיגה םירבגה*הנחמל םג

 -בולח זוכירה הנחמב יכ ,ונעמש ןכ .ונלש תושרבמה"לעפמל ופרוצ

 .םישקובמה םישנאה תמישרמ םידחא ואצמנ יִניִל

 .קנַאדיאמ לש היפכה ידבוע ברקב תויצקלס יתש וכרענ םייתניב

 דועצל םינכומ ,דקפימב םיכורא םירוטב ליגרכ ונדמעב ,דחא רקוב

 יאיצוה םה .ונתוא קודבל ולחהש .םידחא םיצאנ ועיגה ,הדובעל

 היצקלסב .זאגה-יאתל ןוחלישו ,הארמל תושלחו תושישק םישנ המכ

 יבל .ןריתסהל השק הכש ,רוע תולחמל בל דחוימב םיצאנה ומש וז

 לע וחתפתה זא קוידבש םיעצפה ינש תא ולגי אמש ,דחפמ םלה

 ףא לע .ןכל .תילאמשה ילגר בקע לע דחאו עורזה לע דחא -- יפוג

 דנה יעורז תא תוסכל ידכ ,רדָאוס דימת יתשבל השקה יציקה םוחה

 תא ץובב יתיסיכ םויב תודחא םימעפו יל ויה אל םייברג .החופ

 טבטבמ היהש עצפה תא םיצאנה יניעמ יתמלעה ךכ .לגרב עצפה

 .ףרה ילב

 רשאמ רתוי .תומ"דדחפ לש םיעגר ילע ורבע רקובידקפימ לכב

 יכ ,תומ לע הבשחמה םע םילשהל התע יתלוכי אל תרחא תעב

 -ל קנַאדיאממ חלשיהל יוכיסה .רורחשל תווקתה ורבג םויל םוימ

 -פהל לולעה ,לושכמ לכ ינפמ יתדער ןכל .רורחשכ זא והומכ ,וטיג

 תויצקלס םינמרגה םיכרוע םעפב םעפ ידמ יכ יתעדי .ךכב יל עיר

 יזכ היצקלסב .תומורע ןהשכ םישנה תוקדבנ ובש ,ץחרמה"תיבב םג

 .זאגה-יאתל רשי תחלשנ ,יעצפ לשב ,יאדו יתייה

 תוינמרגה תולפמה בקע .םויל םוימ רימחה קנַאדיאמב ונבצמ

 "אנה םיחיגשמה לש םתוירזכאו םתונבצע הרבג המחלמה"תותיזחב

 ושחש .םיידוהיה "הנחמה"ינקז,ו ופאקח וללותשה דחוימב .םייצ

 השגרוה החותמה הריואבו עורג השענ לכואה םג .םהל יופצ המ

 ..ףוסה תליחת

 שקבל הצלאנג ,שומישה"תיבל הלילב הקקזנש ,ונפירצב השא

 םירמושה ץוחב וברא ךישחהש עגרה ןמ יכ .הילא וולתיש םישנ המכ

 םא .ןתוא םיסנואו תודדוב םישנ לע םילפנתמ ויהש םיניארקואה
 וקל עורגה ןוזמה ללגב .תאז תושעל וזיעה אל -- תוצובקב ונכלה

 ריסב שמתשהל הלילב ונצלאנש הרק תחא אלו תולחמב וניתוביק

 לכ ךשמבו החונמל ונלצינ עובשב ןושאר ימי תא קרמל דעונה

 .םיניחצמה וניבכשמ לע תוחורס ונבכש םויה

 :הינמרגמ 12 ןב ידוהי רענ קנַאדיאמב עיפוה וז הנורחא הפוקתב

 ותעפוה .םייטסידאסה םהיעושעשל והולצינ םיצאנהש ,הצחמל ןוונמ

 אצמיהלמ יתרהזנ ינאו הלהב םעפ לכ הררוע שפוטמה רענה לש

 ,רויאמה ,הנחמה דקפמ לש ושפניללמחמל השענ רענה | .ותברקב

 ןושאר ימיב .הנחמל ץוחמ לא ויתועיסנב ףא ותא וחקול היהש

 ררגנ ןמאנ בלבלככ .םישנה הנחמב בורל הלבמ רענה היה עובשב
 תנמדלע םהיחדקא תא ול םינתונ ויהש ,םייצאנה םיחיגשמה ירחא

 תא ברקמ ,וילגר קשפמ היה זא .וינפ לע תורבועה םישנב הרייש

 -נרא וא רופיצ לא םינווכמש יפכ ,םישנה לא ונווכמו וניעל חדקאה

 .םיצאנה לש רתויב םיענה עושעשה היה הז .תב

 לודגה םויה עיגה ,קנַאדיאמב םישדח העברא ירחא ,ףוס"ףוס

 םידבעה הנחממ ונתאיצי םוי ,ונוניכש יפכ ,"השראו ישנ, ונליבשב

 -ממ ךוסחל ונגהנ המ-ןמז הז .תומה עגר לכ ונל ברא ובש ,ארונה

 תולמש .םיילענ ונינק קרמהו םחלה דעבו ונלש תומועזה לכואה"תונ

 אצנש תעב ,םדא"ינבכ רשפאה לככ תואריהל וניצר .םיליעמו

 .ןילבולב ריאשנ םיניכהו םיטוטרמסה תא ."ישפחל,

 תחא לכ .תוטשוקמו תויקנ דקפימל ונבצייתה רשואמה רקובב

 םעפה וכרענש ,תוילאמרופה תוקידבל וניכיחו הדיב הליבח הקיזחה

 -יתומש תא םשר אוה .הילתה ןמ ינליצה רשא יצאנה ןיצקה ידיילע

 -ארב סופדה"תיבב הדובעל דימ עוסנל ודמעש ,םישנח לש ןליגו ןה

 ויניעב ץמצימ ,הנש 16 יליגש ,יתעדוה ינאו ירות עיגהב ,םוד

 השעמלש ויתינע | .סופדה עוצקמ תא דומלל יתקפסה יתמ ינלאשו

 אוה .סופד-תיבב יתדבע יתודלי תונשמו הזה עוצקמה ךותב יתדלונ

 .הלמ דוע רמא אלו ךייח

 -יחבכ .ונתאמ תחא םוש לצא רוסא רבד אצמנ אלו שופיח ךרענ

 היפב הלש בהזה"תעבט תא םעפה םג יתוחא הקיזחה םימדוק םישופ

 סנכהל וניוטצנ שופיחה רחא .הלוורש תחת הריתסה ןועשה תאו

 .ונל התכיח רבכש ,תבכרל

 ,אופיא ,ונל ויה .ןורקב םישולש קר ונייה תיחכונה ונתעיסנב

 .דוע ואבוה ןורחאה עגרב .בכשל םוקמ יד וליפאו םיחונ םיאנת

 סופדה"תיבמ רבעשל וניתורבח .ןילבולב זוכירה"הנחממ םישנ המכ

 אוה קנַָאדיאמ הנחמ יכ ,תוענכושמ ונייה הז עגרל דע | .יאשרוה

 יכ .וניאר וניתורבח לע ןיע ונפיעהב ךא .רתויב עורגה םונהיגה

 טעמכ ןהיתורעש ,תורוויח ויה ןה .ןנולתהל הביס ונל ןיא ןתמועל

 ןהילגר .םיטושפ םיטוטרמס תוסוכמ תוטלובה ןהיתומצעו תונבל

 ,ונתוא ןתוארב .םד יתתוש םיעצפ תוסוכמו תוחופנ ויה תופחיה

 ץוחמ רבכ ןה תואצמנ ןכא יכ ,ונימאה אל ןיידע ךא .החמשמ וכב

 .םיזאגה-יאת רעשל

 אלש םידחא ןללכב ,שפנ םינומש לכה-ךסב ויה הלוכ תבכרב

 רבכ סופדה"ידבועמ קלח .םישקובמה לש תימשרה המישרב ועיפוה

 ןתויהב יכ ,ורפיס ןילבול הנחממ םישנה .זאגה"יאתב םייתניב ופסינ

 תא ישוקב תוררוגה םישנ יתשב יצאנה ןיצקה ןיחבה תבכרל ךרדב

 !הרזחב הלא םייתש חק, :ול רמאו לייח וילא ארק אוה | .ןהילגר

 תוכבל ולחה םישנה יתש ."סופד תדובעל וליפא דוע תובוט ןה ןיא

 .הנחמל ןתוא ריזחה לייחה .ליעוה אלל ךא ,ןנחתהלו

 םודאר וטיג לש םינורחאה וימי

 רמשמ .תבכרה הרצענ ,תיטיא העיסנ לש תודחא תועש ץקמ

 -ליה .םודאר וטיג ךותל תולקלקע םיכרדב ונתוא ךילוה ןטק ינמרג

 ובקעו ךרדה ןמ ודרי ,ונכרדב ונמדזנש ,םיטעמה םיינלופה םיד

 ונתוא ורסמ וטיגה ירעש לא ונאובב .םילהובמו םיהמת ונירחא

 ןיב וגייה בוש .וקלתסהו תידוהיה הרטשמה לש הידיל םילייחה

 לרוג המו ונאב ןינמ תולאש ונילע ורטמוה םירבעה לכמ .םידוהי

 ואשינ ריואבו ףרה ילב לדג ונביבס םידוהיה להק .הנחמב םידוהיה

 .םמולשל ונלאשנש ,םישנא תומש

 רחש םחל-תורככ םהידיבו הליהקה ינקסעמ המכ ועיפוה דימ

 ונל וסרפ ,םינרקסה תא ורזיפ םה .הביר תואספוקו ,תולודגו תור

 ,ולכיא ,ולכיא,, : תיבבל המינב ורמאו ,הבירב ןוחרמ ,תונוגה תוסורפ

 לע ףא .ןכ יבבל סחי וניפלכ וליג םודאר ידוהי ."ורפסת ןכ ירחא

 ,םידחא םישנא וררוגתה רדח לכבו ויתודג לע אלמ היה וטיגהש יפ

 -ילכ ,הטימ הלביק ונתאמ תחא לכ .תישונא הרוצב ונתוא ורדיס

 ,וגררוגתה ןהיתבבש ,תוחפשמה .הפלחהל םינבל ףאו םייקנ הטימ

 .לדה ןנוזמ תא ונתא וקליח

 העיתרה לע רבגתהל ולדתשה םינמחרה םישנאה ךיא ונחגשה

 הז רבד היה דחוימב .חוכהב םהב ררוע בולעה ונארמש ,תיעבטה
 -ל רשאמ תויחל רתוי ומדש ,ינילבולה זוכירה-הנחממ םישנב רומא

 ,םישנאכ וטיגה ידוהי תמועל וניארנ קנַאדיאממ ונא םג  .םישנא
 ידוהי וניפלכ וליגש ,בבלנה סחיה ףא לע .בולכמ התע הז ואציש
 םישנאש רשפא ךיא ,הלאשה תא םהינפ לעמ אורקל ונלוכי ,םודָאר
 .הזכ בוצע בצמל ועיגי

 -תהש ,לאטנזור םשב החפשמ לש התיבב ונרדוס ינאו יתוחא
 ּהטמ וגל ונתנ םילאטנזורה .םינורדח ינשב םידלי השמח םע הררוג
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 *תה םתיבב וניהשש םיימויה ךשמב .ןכאו .טמחל תפ ונתא וקליחו
 ןסחמב םילודג םירדח ינש ונתצובק תושרל ורסמנ רחא .תצק ונששוא
 םיצוחנ םירבדו שק"ןרזמ הלביק תחא לכ .םהב רדתסהל ונלחתהו
 .דחי בוש תויחל תוצורמ ונייה .תיברקשמל םירחא

 .ההובג ץע-רדג םירודג ויהש ,םידחא תובוחר וב ויה םודאר וטיג
 -תה םכרדש םירוח תבקונמ התיה רדגה ךא ;רמשמ דמע העשה דיל
 יראה דצה לא רדגה ךרד רובעל םג היה לק .םינלופה םע רחסמ להנ
 םשפנ תא ונכיס ,םיינלופ םידידי לצא אובחמ וגישהש ,םודאר ידוהיו
 תומ"שנוע היה יופצ םודארב ןכ השראוב ומכ .וטיגה ןמ וטלמנו
 .וטיגל ץוחמ אצמנש ,ידוהיל

 רשאמ רתוי ךורע-ןיאל םיבוט ויה םודאר וטיגב םייחה יאנת
 ןגרואמ יממע חבטמו ןייוצמ םילוח-תיב ויה םודארב .השראו וטיגב

 ונא דחוימבו םוקמה ןמ אלש םידוהי רקיעב ונהנ ונממש ,בטיה

 תחקל םידוהיל םיצאנה ושרה םודארב .ונאב בורקמש תויאשראוה

 -מל לוכי ,ףסכל קקדזנש ימ .םהילטלטמו םהיטיהר תא וטיגל םתא

 יטיגה ןמ ואצי םוי לכ .ןוזמ שוכרלו רדגה ךרד ויצפח תא רוכ

 -אנה .יראה דצב תונוש תודובעל םישנו םירבג לש םיכורא םירוט
 -ה עבורה ךותבו וטיגה תובוחרב תוקוחר םיתעל םמצע וארה םיצ

 .יסחי שפוח ררש םודארב רדוגמה ידוהי

 םושנל תוהש ונל הנתינו ןגראתה אל ןיידע ונלש סופדה"תיב

 -תיבב ובכש ,ןילבולמ ואבש סופדה ידבוע תיצחמכ | .החוורל תצק

 םילוחה םג וצמיא ןילבול לש זוכירה-הנחמבו קנַאדיאמב .םילוחה

 וחלשיי אלש ידכ ,םהילגר לע דומעל םהיתוחוכ תיראש תא השק

 ןאכ לבא .םהיתחת וערכ דימ -- םודארל םאובב ךא ,זאגה יאתל

 ,הרובחו עצפ ולוכ היה יפוג םג .אירבהל םינייוצמ םיאנת םהל ויה

 ףאו ילגר ,ינטב ,ידש ,יפתכ .תבשל אלו יבג לע בכשל יתלוכי אלו

 ונב וגהנש ,םודאר וטיגב םידוהיה םיאפורה .םיעצפ םיאלמ ויה ידי
 תוקירז יל ונתנו "סיסונימאטיוא, םשב יתלחמ תא וניכ ,ישונא סחי

 .ילבס לע לקהל ידכ תונוש

 ויהש ,סופדה"יחמומ רתיו .מ ןואילל תונלבס"רסוחב וניכיח

 ופסא םתמזי תוכזב .סופדה-תיב תא םקשלו השראומ אובל םיכירצ

 םמצע םה לבא ,םודארל ונואיבהו ןילופב םינושה תונחמה ןמ ונתוא

 -ב םתא אובל וניצמאמ לכ .השראומ האיציל רשקב םיישקב ולקתנ

 יכ ,תעזעזמה העידיה ונילא העיגה דחא םוי ךא | .והותב ולע עגמ
 ונלוכ תא איצוהל ויצמאמ תא החלצהב םייס .מ ןואילש רחאל דימ

 .וישנאו אוה ורוג ,םודארל סופדה-תונוכמ תא חלשו תונחמה ןמ

 -ב וראשנ םהידליו םהיתושנ .ונעדי אל -- רבדה הרק ךיאו עודמ

 .הלצהל ךרד םמצע תוחוכב ושפיחו םייח

 םג אלא ,ונתוא העזעז קר אל וישנאו .מ ןואיל תומ לע העידיה
 -ידבוע זוכיר לש ןינעה לכ תא םיצאנה ולגי אמש דחפ ונב הליטה
 ,םודאר וטיגמ חורבל ידמל לק ,םנמא .םלרוגכ היהי ונלרוגו סופד

 "אנהו םידוהי לע םויא דיצ להנתה וטיגל ץוחמ ?ימ לא !ןאל ךא

 שאר לש וכרע .םייובח םידוהי יוליג דעב הובג ריחמ ומליש םיצ

 -חרש ,רתוהו יד םינלופ ואצמנו רכוס תבית וא חמק קש היה ידוהי

 -לופ םג ויה ,םנמא .סרפב תוכזל ידכ .םידוהי ירחא דיצ"יבלככ וחר

 םינלופ לבא ,םולשת ילב ףאו םולשת תרומת םידוהי וריתסהש םינ

 םיישקב הכורכ ,אופיא ,התיה אובחמ תאיצמ .םשפנ תא ונכיס הלא

 התע-תעלש ,ךכב ונמחנתה ךא .החירב לע ללכ ונבשח אלו םילודג

 שחרתי ילואש .ןימאהו הוויק ומצעל דחא לכו ,םישנאכ ונא םייח

 .לצניי אוהו סנ ול

 -ידב ובשי ,בוטב ויחש ,תומלש תוחפשמ םודאר וטיגב דוע ןיה =

 יאלמ היה הלא םישנאל .חבושמ ןוזמ ולכאו יוארכ תורדוסמ תור
 ,םידוהימ וא םינלופמ םהל שורדה תא ונק רדגה ךרדו ףסכ לש

 -ירו םחל לש תימוי הנמ ולביק וטיגה יבשות לכ ,החרבהב וקסעש.

 הרהמ דע .וטיגה"חבטמב קרמ םויב םיימעפ ןתינ תאז דבלמ | .הב
 םודאר ידוהי יכ ,תודחא תונמ ,תיאשראוה הצובקה ןמ ,ונא ונלביק
 .עבושל ונלכא ךכו םהלש ןוזמה"ישולת תא ונל וקינעה םירישעה

 היה להנמה .סופדה"תיב ףוס"ףוס םקוה םידחא תועובש ירחא ...
 ופאטסיגב תרשמ אוה יכ וילע ינוריהזהש ,םיענ-יתלב שנרב ,ידוהי
 שישק ינמרג היה סופדה"תיב לע חקפמה .הלמ לכב רהזיהל ונילעו
 .ידוהיה להנמה לש הזמ הברהב רתוי ישונא היה ונילא וסחיש ,טקשו
 -וטלש ליבשב תונוש תודובע םודארב ןאכ ונעציב ןכ השראוב ומכ
 הזיראדריינו םיימשר םיווצ וליכהש תועדומ ונספדה .שוביכה תונ
 תונוכמה םגו תאזה הדובעה .תובר תופטעמ ונרציי ןכו ,תוירגיסל
 -סהב ךא .תיתיב הריוא ונילע ורשה ,בטיה ונל תורכומה תונשיה
 -חאה סופדה"ידבועבו .מ ןואילב ףרה ילב יתרהרה תונוכמב ילכת
 רוגה לש הנושמ קחשמ יתיאר .קנאדיאממ ונלצינ םהל תודוהש ,םיר

 ורדעה ללגב .לצניהל וחילצה אל םמצע םהש ,הביצעמה הדבועב לר
 ילקלקתנ םג ולאו תונוכמה תנקתה בר הכ ןמז הכשמנ .מ ןואיל לש
 .ףרה ילב

 סופדה ילעופ ברקמ ילשו יתוחא לש רתויב םירוסמה םידידיה ...

 דחוימב בורק היה קדאלוו .ש קָאדָאו לפיצ קדַאלוו ויה םיאשראוה

 היה לפיצ קדאלוו .הלכו ןתחכ םואר םביבס לכהו הנינ יתוחא לא

 -בו ,תומצעו רוע שממ ,םונצ -- .ש קָאדַא וליאו ,יניצרו קזח רוחב

 יטיג רחא ול וראשנש ,תונורחאה םיינישה .תחא ןש אל ףא ויפ

 ,םישקה ויתונויסנ ףא לע ךא .ינילבולה זוכירה-הנחמב דביא .השרו
 -להב ונחמשמ היה רתויב םיבוצעה םיעגרבו הבוטה וחור הלפנ אל

 רוחב קַאדָא היה בולעה והארמ לכ םע .םיימוקה ויעצבימבו ויתוצ

 ץלחיהל ול ועייסו תחא אל ול ודמעש ,תוזירזו תולובחת אלמ ,ץימא

 .םינכוסמ םיבצממ

 השראוב .סופד דבוע ,הלעבו ןאמדור הנַא וכייתשה ונתצובקל

 .היתונכש לע יהתיתח הליפהש ,.ליח"תשאכ העודי ןאמדור הנַא התיה

 האלימו בל תלעב השאכ ןַאמדור הנא התלגתנ םודאר וטיגב םלוא

 -חמ תובורק םיתעל התיה יל .סופדה ישנא תחפשמ םא לש דיקפת
 ,קנאדיאמב דואמ התזרש ,הנינ יתוחא לעו תושובחתה תא הפיל

 "דור הנא .לוכאל והשמ הל השיגה םעפ לכו איה התב לעכ הרמש

 התיהו. םייאשראוה םירבגה תיצחמ לש םהיתונותכ תא הסביכ ןאמ

 -יתלבו הטושפ השא .וירבחב הרושכ גהנ אלש ,דחא לכ םע הבר
 -ילוסו רשוי לש רידנ שגר תושקה תוביסנב התליג וז הליכשמ

 .תוירד
 ,דחי ונלכא .תיתחפשמ הריוא ונתרידב הרוש הדובעה רחא

 דמ םיברש ,ךכ ידכ דע ונמסרפתנ ןמזה תצורמב | .ונרדבתהו ונרש

 האלפומה ותניגנ תא עומשל ידכ דחוימב ,ונרקבל ואב םודאר ידוהי

 יפכ ,יקסלוו םַאדַא היה הז .ונתצובקב רשא רשכומה רנכה לש

 ול ונארק ונאש יפכ וא ,םיפייוזמה םיירָאה ויתוריינב םושר היהש

 .קֶאלודַא : תוטשפב
 ואצומ .םיעבראה תונשב המוק"הבגו האנ ינומדא היה אוה

 .הלודג תילקיסומ הריירקל ךרדב היה המחלמה ץורפבו בוחטסנ'צמ

 שדוחב הז היה .תויגארט תוביסנב המייקתנ ותא הנושארה יתשיגפ

 "עמ יבושב .השראו וטיגב דרמה ינפל םידחא םישדח ,1943 ראוני

 דתה ובש ,הקסינ בוחרב תיבה רעשב יתלקתנ סופדה-תיבב יתדוב

 .התכבו הדמעש ,הריעצו האנ ,רעש תמודא השאב ,זא יתררוג

 תינלופב הרפיס ,והשמב הל רוזעל לכוא םאו היכב תביסל יותלאשל

 ןמ התע הז העיגה הלעב םע דחי יכו הינמרגמ האצומ יכ ,הצוצר

 דלה ינלופ ןכש .םיפייוזמ תוריינ ךמס לע וררוגתה ובש ,ירַאה דצה

 תלדב וחרב ;םתלד לע קפדתהל ולחה םיצאנהש עגרבו םהילע ןיש
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 רעש דיל רמשש ,יצאנה לייחה לע עיפשהל םדיב הלע | .תירוחא

 םשפנב ומידש ,ןיה םילהובמ הכ ךא .סנכיהל םהל תושרהל ,וטיגה

 תא הז ודביאו ץורל ,אופיא ,ופיסוה .םהירחא םיפדור וטיגב םג יכ

 אלו ,םדא הריכה אל ובש ,וטיגב הדבל השאה הדמע תעזעוזמ .הז

 ליגב הובג רבג אוה יכ יל הרפיס קר .הלעב תא אוצמל ךיא העדי

 .קיתרנב רוניכ ודיבו תומודא ויתורעש םג יכ ,ךרעב םיעברא

 ואצי ונלש סופדה"ילעופמ םידחאו ירדחל השאה תא יתילעה

 זא היה רבכ וטיגה .רוניכה םע שיאה רחא שפחל וטיגה תובוחרל

 םיאלמ םנמא ויהש ,תובוחר הרשעכ וב ויה לכה-ךסבו יוארכ "םוזג,

 התיה אל המישמה .הרהמ דע ואצמ רוניכה םע שיאה תא ךא ,םדא

 לחובמ ץצורתיש ,ידוהי דוע וטיגה לכב אצמנ אל יכ ,רתויב השק

 .ותשא תא שפחיו עורזה תחת רוניכ םע והומכ

 הכ התיה ,העש עברכ לש הדירפ רחא ,גוזה"ינב ןיב השיגפה

 ראשנ גוזה .תועמד ונלזה ביבסמ ונלוכ אלא ,םה קר אלש ,תשגרנ
 יתחקל ןכמ רחאל םידחא םימי .רדח וגישה תרחמלו ונלצא ןולל
 תיבב הדובעל (ןמרמיצ--תיבה ןמ התחפשמ םש) תידיא .השאה תא

 לש התדובע תוכזב .רחא הכאלמ-תיבב הדובע גישה הלעבו ,סופדה

 ,סופדה-ידבוע תמישרב ,קֶאלודַא ,הלעב םג םשרנ סופדה"תיבב תידיא

 .םודאר וטיגל ןילבול הנחממ ורבעוהש

 הקלש ,דיחיה ןעטמה היה הז .ורוניכמ דרפנ אל םלועמ קָאלודא
 תא ותא איבה טודארל ואובב םגו קנאדיאמל השראוב וטיגה ןמ ותא

 השענ ,וטיגב ונתא דחי אצמנש ,םידחאה םישדחה ךשמב  .רוניכה

 ברעב ןגינש תמיא לכ .םודאר ידוהי ןיב תירלופופ תומד קַאלודא

 תואושת ול וכרעו ונתיב דיל םיבר םישנא ופסאתה ,ונתרידב

 .תובהלנ

 םינכוש יכ .הילשא ונב ררוע םודאר וטיגב ררשש יסחיה טקשה

 םידחאה םיפלאה יכו המויק לע וחכש םיצאנהש םיאלפ תניפב ונא

 םייח ןאכ ועיגי -- םללכב תיאשרוה ונתצובקו ,םודאר ידוהי לש

 -אנהו בר ןמז ףלח אל יכ ,בזכ"-ןובשח הז היה ךא .המחלמה ץק לא

 .םודאר וטיגב םג ורכזנ םיצ

 שוביכה םע .קשנל לודג ינלופ תשורח"תיב אצמנ םודאר ירוחאמ

 תלהנה תא "רָאייטש, עודיה ירטסואה קשנה"לעפמ לביק יצאנה

 םידוהיה .תורמשמ שולשב הדובעב וב לחוהו וידיל תשורחה"תיב

 עובשל ןושאר ימיב .ןכש הנחמב וררוגתה תשורחה"תיבב וקסעוהש

 וטיגב רקבל ,הדובעמ םייונפ ויהש ,םידוהי תוצובקל םינמרגה ושרה

 ידוהי תא רקבל תושר תופוכת ולביק םודאר ידוהי םג .ימודארה

 דימת ווּגל הנחמה ןמו וטיגה ןמ תוצובקה .קשנהילעפמ דילש הנחמה
 .תידוהיה וטיגח תרטשמ ידי"לע

 ידבוע לש הנחמב רוקיבמ וטיגה ידוהי בושב ,םימיה דחאב

 -קומ הנחמב םינשיה םיפירצה דילש השדחה תא םתא ואיבה ,קשנה

 םיפירצהש ,ונוגיבה דימ .םישדח םיפירצ בר ץרמב םיכלוהו םימ

 .אובל רחיא אל הרבסל רושיאה .םודאר וטיג יבשוי ,וננעמל םינבנ

 ,ומיעטה ךכ בגאו םודאר וטיג לוסיח לע תויולג רבדל ולחה םיצאנה

 ."רָאייטש, לעפמ דילש הנחמל רבעוי היסולכואה ןמ קלח קר יכ
 .םיאשרוה ונליבשב דוס רדגב היה אל רתונה קלחה לש ולרוג

 לש םייגארטה תוזחמה ונשנו וריחו תופיטחה ולחה דחא רקוב
 בטיה ונל םירכומ תוזחמ -- ןהילעבמ םישנ ,םהידלימ םירוה קותינ
 םישנ לש ןמוקמ יולימב יתוקסעתה המייתסנ ךכב .השראו וטיגמ
 דעב יל  ומליש הליחתש ,םישנה .וטיגל ץוחמ הדובעב
 וצר אל תופיטחה בקע יכ הדובעל ןמצעב התע ואצי ,ןמוקמ יולימ

 לכ התיה אלו םירקנוב ויה אל םודאר וטיגב  .וטיגב ראשיהל דוע
 םהלש םיזאגה-יאת לע ןילבול תונחמ יכ ,ונעדי .רתתסהל תורשפא
 םיחלשנ ימודארה וטיגה תובוחרב םיפטחנה םישנאה יכו דוע םימייק
 -תיבב הדובע םוקמ יל וגישיש ידידי תא יתקעזה ןכל .םשל רשי

 דבעש ,דידי יל איבה דחא ברע .קשנל תשורחה"תיבב וא סופדה

 יצפח תליבח םע .יתבצייתה תרחמלו הדובע"תדועת ,קשנה לעפמב

 ,קשנה לעפמב הדובעל תאצל ודמעש םישנאה רוטב ,יעורזל תחתמ

 ;וטיגה ישנאמ הלא .סופדה"תיבב דובעל הפיסוה הנינ יתוחא וליאו

 םעסמל--תבכרל ולבוהו תויאשמ לע וסמעוה ,הדובע-תדועת ורסחש

 .תומה לא ןורחאה

 רותב .המיענ אל העתפא יל התכיח ,שדחה הנחמה לא יאובב
 ודמעש .םידחוימ םיפירצב ןכתשהל יתבייוח קשנה לעפמב תדבוע

  הצובקה ןמו יתוחאמ תחא תבב יתדרפוה וז ךרדב | .רדוגמ הדשב
 יתראשנו םתא שנפיהל תורשפא דוע יל התיה אל .הלוכ תיאשרוה
 .םירז םישנא ןיב הדיחי

 יתרו חא מ תדרפומ ינא

 הזכ ןואכד יתשגרה אל רמה יקבאמ לש םינשה עברא לכ ךשמב

 ובש ,השראו וטיגב .יתוחאמ תימואתפה יתוקתניה םע ,התע ומכ

 ךשמב ,קנאדיאמל תוהלבה-"עסמב ,לעשו דעצ לכ לע תומה ברא

 ,םודאר וטיגב םגו ,זאגהדיאת לצב ,םידבעה הנחמב םיכוראה םישדחה

 דיקפת אלמל יתצמאתה .הצימאהו הריכבה תוחאה דימת ינא יתייה

 הניחבמ םג איה יכו ,לצ לכ ינפמ הנינ תדעור המכ דע יתעדי יכ ,הז

 -שמ לבמו יתוחאמ תימואתפה הדירפה .ינממ הברהב השלח תיסיפ

 ילע העיפשה ,ךכ לכ םיקודה ויה םתא ירשקש .סופדה"ידבוע תחפ

 דצובק ךותב םעפל םעפמ וצרפש ,תובירמה ףא לע .תעזעזמ העפשה

 התע .ונלבס לע תצק לקהש רבד .,דחי תויחל ונפסוה ,תיאשרוה ונת

 .םישק תודידבזייח יליבשב ולחה

 םישנא ןיב הדיחי תויהל תאז המ יתשגרה ןושארה ברעב רבכ

 תואבטציא לש תורוש יתש ובש ,םהוזמ ץע-ףירצל יתפרוצ .םירז

 .םילספס ינשו ךורא ןחלוש ודמע עצמאב .תודחא תומוק תונב

 וחק, :םישנל רמאו ינסינכה ,הנחמה תא להינש ידוהיה רטושה
 .תושעל המ הארנ רחמ .תויונפ תוטימ ןיא התע"תעל .ןכילא התוא
 ףירצה תא יתרקס .ותיינפ לע הנעי והשימש ילבמ ,דימ אצי רטושה
 -בכ יב ולכתסה ןלוכ .םישנ םיעבראכ תואבטציאה לע ובכש ובש

 תא יתאצוה ,יתליבח תא ,אופיא ,יתרתה .הלמ ועימשה אלו תצלפמ

 "וכתהו לספסה לע התוא יתשרפ -- רתויב רקיה יצפח -- הכימשה

 .ןושיל יתקקותשהו .תעגוימו תאכודמ יתייה ,וילע בכשל יתננ

 ידוהי ירחא הפידרה תוזחמ ,םודאר וטיגב תונורחאה יתויווח

 דמ תונורכז יב וררוע ,הזכ ריהמ ץקל ופיצ אלש ,םילהובמה םודאר

 יתדעצ רחאו הרושב םוי ותוא לכ יתדמע הזל ףסונ .השראו וטיג

 ןמו יתוחאמ יתוקתניה התיה רתויב השקה הכמה ךא .הנחמה לא

 יתיצר קר .הטימ לבקל תניגועמ הכ יתייה אל ,תיאשרוה הצובקה
 יצח רחא .םדריהל לכואש ידכ ,ףירצב טקש ררתשישו רואה הבכיש
 .הזר הכ תא, :התנכשל תרמוא תחא השא יתעמש טקש לש העש
 | .'ךתטימ לא התחקל הלוכי תייה

 בירל ולחה םישנה .טקש םגאל תכלשומה ןבאכ ולעפ םילמה
 -וביד ירחא .הילא ינתחקל הכירצ תרחאש ,הרבס תחא לכו ןהיניב
 -כהל תבייח איחש ,תמייוסמ השא לע וטילחה םיבר םיחוכיוו םיר
 רבכ .יל הארקו דגנתהל דוע הזעה אל תאזה השאה .התטימל ינסינ
 ךא ,ןחלושה לע וא לספסה לע הלילה תא ןושיל הפידעמ יתייה
 .רקובה דע םיכשמנ יאדו ויהש ,םיחוכיוה תא םדקהב םייסל יתיצר
 יתפתוש ומכ ךלכולמ היהש בכשמל ימצע יתלטהו ,אופיא ,יתטשפתה
 ו .השדחה

 יתשבלתה . .םירטושה תוקירש ינוריעה רקוב תונפל שש העשב



 *רדחל ןוויכב תורחאה םישנה ירחא יתצר דיב תבגמו ןובס םעו
 יתרתיו תוקד רשע רחאש ,תופיפצה םש התיה הלודג הכ ךא ,הצחרה
 םירבעה לכמו הנחמבש דיחיה הצחרה"רדח היה הז .הצחרה לע
 יתלב יתרזח .םירבגה יפירצמ ןהו םישנה יפירצמ ןה ,וילא ומרז
 האירקה העמשנ ,יתורעש קרסל יתקפסה םרטבו ףירצה לא הצוחר
 ןמ ודמע םידחא םיצאג .תידוהיה הרטשמה ידידלע ךרענש ,דקפימל
 .וברעתה אלו דצה

 דריאמ םע האושהב רשא ,טושפ הדובע"הנחמב ,אופיא ,יתאצמנ
 קר .דחא םוקמב וררוגתה םישנהו םירבגה .ןדעדןג שממ היה קנַאד
 אלו שיא וצירה אל ;ער אל םישובל ויה לכה .םידרפנ םיפירצב
 -קה לע הנחמה דקפמ דקפ םיחכונה לש הריהמ הריפס רחא .וכיה
 ,םיקיתוה הנחמה"ידבוע .דוחל רדתסהל םודאר וטיגמ השדחה הצוב
 דעצמב םלוכ ואצי .חבטמב ודבעו םיפירצה תא ודביכש םידחאמ ץוח
 התע"תעל יכ ,רמאנ ,םישדחה ,ונל .קשנל תשורחה"תיב רבעל
 םינכומ תויהל ונילעו תשורחה"תיב לש םיאולימה םע ונא םינמנ
 םידבוע לש םמוקמ תא אלמל ידכ ,ארקנ וילאש םוקמל תאצל דימת
 .חבטמב הדובעל דימ יתחלשנ ינא .םירחא

 תונמיהל איה רתי"תוכזש יתעדי קנַאדיאממ יכ ,יתחמש הליחתב

 ךא .קרמ אלמ דודל בורק אצמיהלו הנחמה לש "חבטמה תלוצא, םע

 רבכ .ךכ לכ טושפ וניא ןינעה יכ ,יתנבה חבטמל יסנכיה םע דימ

 הדמע הלודג תיבח .המדא-יחופת ופליקש .,תודחא םישנ םש ובשי
 יתלביק ינא םג .תוריהמב התואלמל הילע היהו ןהמ תחא לכ דיל

 עידוה חבטמה שאר .הקיר תיבחו ןיכס ,המדא"יחופת קש ,ףרפרש

 יולימל תומלש תועש יתש יל אוה ןתונ ,ינא השדחש רחאמ יב ,יל

 ןויסנ תלעב ,םישנה תחא ."האנ םיפלוקמ, המדא"יחופתב תיבחה
 קיזחהל ילע דציכ יל התארהו ילע המחיר ,המדא"יחופת ףוליקב

 הנושארה םעפה התיה תאז .יוארכ םדקתת הדובעהש ידכ ןיכסב

 הדובעב תוזירז לכ יתיליג אלו המדא"יחופת ףלקל ילע לטוהש ייחב

 שש :יתדובע ירפ היה םילודג םיצמאמ לש תועש יתש רחא .וז

 הרוצב םיפלוקמ המדא"יחופת םע תיבח שילשו תועוצפ תועבצא
 ףוליקל ןורשכ יל ןיא יכ ,דימ עבק חבטמה שאר .תילאימולש

 .חבטמה ןמ ינאיצוהו המדא"יחופת

 .אוה ףא קיר ,ףירצל יתסנכנ .היח שפנ התארנ אל הנחמב

 יתביק ךא .הניש ףוטחלו טקשה תא לצנל :התיה הנושארה יתבשחמו

 יתקחרה ללגב .ןיע םוצעל יל הנתנ אל .בערמ שממ המזמזש ,הקירה

 הז הנחמב וקלוחש ,םיירהצהו רקובה תונמ תא יתדספה חבטמה ןמ

 םחלה-תסורפ תא יתלכא זאמ המלש הממי הפלח .הדובעה םוקמב

 םכשה ,םודאר וטיג תא יבזע ברע היה הז .הבירב החורמ ,הנורחאה

 .הדובעה הנחמל תאצל דמעש רוטב בצייתהל יתאציש ינפל ,רקובב

 תשורחה-תיבב ןתדובעמ םישנה ורזח ברע תונפל שמח העשב
 לש הלודג הנמ יתפרטש רחאל .קרמ תנמ ונלוכ ונלביק זאו קשנל

 ידעצ .תויחל ןוצרה םגו יצרמ ילא בש ךימס המדא"יחופת קרמ
 -שרוה תצובקמ והשימ םע וא ,יתוחא םע רשק שפחל היה ןושארה

 -פהש ,ליתח רדג ךרואל בושו-ךולה יתדעצ העש יצחכ ךשמב .םיא

 .ש קָאדַא .בוטה ידידי תא יתיליג עתפלש דע ,תונחמה ינש ןיב הדיר

 קחרתאש םיינבצע םינמיס וידיב תושעל לחה ,יב וניחבהב | .זילעה

 תודחא תוקד .הדשב דמעש ,יצאנה רמושה לע עיבצהו רדגה ןמ

 ריבח רדגל לעמ ילא ךילשהו קָאדֶא רזח ,רמושה בבותסהב ,ןכ ירחא
 הליבחב יתאצמ הברה יתעתפהל .ףירצה לא יתרהימו היתפטח .הל

 .בתכמו ןבל םחל ,קינקנ תכיתח

 הלוכ תיאשרוה הצובקהו הנינ יתוחא יכ ,ובתכמב ינעידוה קָאדַא

 סופדה ידבוע ברקב היצקלס לכ הכרענ אל יכ ,רומג רדסב םבצמ

 .םישדחה םיפירצב הכלהכ םה םינכושמ םודאר ידוהי םע דחי יכו

 ןיב הדרפה לש "המיענייתלבה, העפותה תא םיעטהל חכש אל אוה

 סה ךא .םיפירצב םיידדה םירוקיב לע רוסיאו םישנהו םירבגה
 דךימ יכ ,יל רסמ ןכ .םיבוט םיקסע םישועו הדובעל דחי םיכלוה
 סופדה-תיב תברקב םירגה םינלופה ןמ בר ןוזמ ונק ןושארה םויב
 רומוהה דיכ .םודאר ידוהי ןיבש םירישעל בוט חוורב והורכמו
 ינחקי ,התע ומכ םיקסעה וכשמיי םא יכ ,העדוהב םייס וילע הבוטה
 קר ילע .הילטיאל וא תפרצל תוגונעת עסמל המחלמה םויס םע דימ
 . . . רתוי יל היוצרה ץראה תא רוחבל

 אוה ונכות םא ,יתעדי אל ךא ,בתכמה ארקמל בל ברקמ יתקחצ

 לזמה תמאב וא ,קָאדַא לש רישעה ונוימדו החודבה ותעד ירפ קר

 םיליגר-יתלבה םהידודנ ףא לעש ,השראו ישנאל ,םהל קחשל ףיסומ

 -ל וטיגה ןמ בושו שדח וטיגל הנחמה ןמ ,הנחמה לא וטיגה ןמ --

 לע םדי ןיידעו םהילגר תחתמ עקרקה הטמשנ אל -- רחא הנחמ

 -- רבדה ןכ םא .ינדדועו השדח המשנ יב ןתנ בתכמה | .הנוילעה

 .הצע יל אוצמל תעדוי דוע ינא םגש ,םהל הארא זא יכ -- יתבשח

 םחלו קינקנב חנקמו ךימס קרמ ריס הלכמ םדאש רחאל יכ ,הארנ

 . . . רתוי ימיטפוא השענ אוה ,ןבל

 לש םיאולימה חוכ לא יתכייתשה ןכמ"רחאלש תועובשה ךשמב

 תא תוקנל יתוא םיחלוש ויהו העובק הדובע יל התיה אל .הנחמה

 "רדח תא תוקנל וא .םיינמרגה םיחקפמה יתבב תופצרהו תונולחה

 ךשמב םוי לכ יתאצמנ וז ךרדב .הנחמה לש םילוחה"תיבב הצחרה

 יהלש לש םימחה ריואה"גזמ לע יתגנעתהו ישפחה ריואב תועש המכ

 דינגמ םילשבה תוריפה תוחיר םושבהו חצה ריואה תא יתעמג .ץיקה

 .ביבסמש ירפה

 תורשע המכ ובכש ,"ריוָאר , הנוכמה ,הנחמה לש םילוחה"תיבב

 -אמּוַאר תחדקמ הלבסש ,.וו .ר םודארמ תרדהנ הרענ םהיניבו םילוח

 -טיממ המק אל תודחא םינש ךשמבו דואמ שלח בל הל היה .תיט

 תעב .הרידנ הבהאב הופיקה םידימאה הירוהו התיה הדיחי תב .הת

 םהל ושריש םיצאנה תא דחשל הירוה דיב הלע םודאר טיג לוסיח

 .םילוחה-תיבל דימ הסנכוה ןאכו הנחמה לא םתא התחקל

 ךיראהל יתלדתשה ,"ריוָאר,ה תא תוקנל יתחלשנש תמיא לכ
 ,יתפומה הכוניח היה הז םא ,תעדוי יניא .הלוחה הרענה דיל תבש

 "לב םשור ילע התשע ,םוקמ לכמ -- התוא הנדיעש איה התלחמ וא

 -שחו"ןיד המצעל הרסמ איה .הקומעה התנובתבו התוליצאב החמיי

 וא .זאגה-יאת לא הוחלשי םיצאנה יכ ,םירופס הימי יכ ,רורב ןוב

 ףחרמ ךויח היה ןכ יפ לע ףא .םילוחה"תיבב התמשנ חפית טושפ

 תא יתפטש .ינדדועל הלדח אל ימע היתוחישבו היתפש לע דימת

 ,יתדריג .םימ יתכפש .הדובעב ךיראהל יתלדתשהו התטימ דיל הפצרה

 לע התא החישב ךיראהל ידכ לכה -- םימ יתכפש בושו יתבגינ

 .הנחמב םייחה לע וא התלחמ לע הרביד אל םלועמ .םירפסו םישנא

 ,תדדועמו תממורמ ימצע יתשגרה האלפנה הרענה םע החיש לכ רחא

 עורג השענ לכואהשו ילשמ הטימ יל ןיא ןיידעש יל תפכיא היה אלו

 וכעד הייחש ,השונאה הלוחה .סייו הזורב ילכתסהב .רתויו רתוי
 ,תואירב םיילגר גוז יל שיש לע בר יכ ירשאב יתרהרה ,םויל םוימ

 יתצלאנ םעפב םעפ .הדובעל תוקזח םיידיו ,ינוצרכ יתוא תואשונה

 םיצמאמה לכ יתישעש ףא ,םילוחה-תיבב םירבגה"ףגא תא םג תוקנל

 .הלוחה יתדידי לא הבורק תויהלו םישנה ףגאב דובעל

 תונבלה םייניעה לעב טסידאסה

 ידוהיו קשנה לעפמ ידבוע ןיב היצקלס לכ דוע הכרענ אל זא דע

 ףרה ילב ועצובש ,תורירבה לש רמה ןמעט דוע ומעט אל םודאר

 ץוחמ הדובעל םישנ תצובק םע יתאצי דחא רקוב .םירחא תונחמב

 וררוגתה ובש .לודג תיבב תוגרדמהו תופצרה תא ונפטש .הנחמל
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 תיבה תא בוזעל ולחה רקובב רשע העשב ךרעב | .םייצאנ םיניצק

 -ל ונתנ ;םישנה םע ירמגל תישונא הרוצב וצצולתה םלוכ טעמכו

 דחא .ןיטולחל ליגר יתלב רבד -- דלוקוש תרחאל ,הירגיס תחא

 םה .ותחקל תיאשר יגאו םחל ראשנ חבטמבש ,יל רמא םיניצקה

 ברעב ונבושב .הנחמל הדעצב ואציו תיבה ינפל תורושב ורדתסה

 וכרע םוי ותוא קוידב יכ ,ונל עדונ .הלודג הלהב ונאצמ ,וניפירצל

 .וילוחמ ןקורתה םילוחה-תיבו הרומח היצקלס םיצאנה

 םישיגרמהש ,ודקפו םילוחה ףירצ לא םיצאנה וסנכנ רשאכ

 הדובעל םתחקל םינווכתמ יכ םילוחה ורבס -- ואצי רתוי בוט םמצע

 םה ,ןכאו ואצי םישנא ינש קר | .םהיתוטימב וראשנ ךכ םושמו

 .וחלוש רתיה לכ ,וראשנ

 וחקלנ חבטמה ידבוע ןיבמ ןכו הנחמב םיאולימה ישנא ןיבמ

 וראשנ ,הנחמב ויהש םידליה םירשע ךותמ .םישלחהו םישישקה לכ

 .ורזוע לש הדליו ידוהיה הרטשמה דקפמ לש ודלי -- םיינש קר

 הכרענ תשורחה"תיבב םלצא םג יכ ,עדונ הנחמל קשנה ידבוע בושב

 .הלודג הצובק החלושו היצקלס

 השא לש המוקמ אלמל ,קשנל תשורחה"תיב לא יתחלשנ תרחמל

 .תשורחה"תיב ירעש לא ונעגה העש עבר לש הדיעצ רחא .השרוגש
 ,ינמרג רמשמ יווילב ואבוהש .םידוהיה םידבועה וסנכוה דחא רעשב

 םהיתודועתש ,םינלופה םילעופה םישפח םישנאכ וסנכנ רחא רעשבו
 ונשמתשה ףאו דחי ונדבע אפוג תשורחה"תיבב ךא .וקדבנ דבלב
 םע רבדל םידוהיה לע רסאנ ימשר ןפואב | .תוחונה"ירדח םתואב

 ברקתהל וליפא ונישרוה אל .םמע אשמודעגמ לכ םייקל וא םינלופה
 יאשחב ונרשק ןכ יפ לע ףא .תאז השרד הדובעה םא אלא ,םהילא

 .םינלופה םידבועה םע םירשק

 תדבועהש רחאל הררחתשנש ,הנוכמ דיל דובעל יתחלשנ ינא

 .זאגה-יאתל החלושו תפפורה התואירב לגרל הלספנ הלש תמדוקה

 הללמואה הלספנ עודמ דימ יל ררבוה ,הדובעה תא יתרכיה רשאכ

 שדוח דועב יכ .זא יתבשח ישואיב .ידמל הריעצ השא -- יל המדקש
 .הלרוגכ ילרוג היהי םיישדוח וא

 יכ ,ירשפא יתלב רבד היה הז | .תונוכמ שולש תרשל ילע לטוה
 לעופל האלמ הדובע קפסל ידכ הב היה תחא הנוכמ לש התקופת ףא

 יתייה ,חדקא יקלח ושטילש ,תויטמוטוא תונוכמ ויה הלא | .החמומ

 ,הינש הנוכמל ץופקל דימו ,בטיה הקזחלו תכתמ תכיתח םישל הכירצ

 .תרחא תכתמ תכיתח ומוקמב םישלו ןכומה קלחה תא הנממ דירוהל

 -ילשה הנוכמב ןכומ קלח לחה רבכ ,תאז תושעל קיפסא םרטב ךא

 תקספהל טרפ ,םויב תועש 12 יתצצורתה ךכ .שיערהלו קורשל תיש
 יתוחוכ לכ יתצמיאש יפ לע ףאו יתונוכמ שולש ןיב ,הרצק םיירהצ

 ןמזב יתפלחה אל םא .תונוכמה תא קיבדהל יתחלצה אל -- יבצעו

 :תרחא הרצ הפסונ תאזל .ולקלקתנ םה ,םינכומה םיקלחה תא

 .תועבצאה תוצק לא םיריעז תכתמ יסיסר ורדח תינתחדקה הדובעב

 םימי ירחאו ,וזכ הדובעב תולבוקמה ,תובע רוע"תופפכ יתלביק אל
 לע השקה הז .ןכותל רדחש לערה ןמ יתועבצא וחפנתה םידחא
 קלח לכ לע ינשינעהו ךכב בשחתה אל יצאנה חיגשמה ךא ,יתדובע
 דוביאב וא תופסונ הדובע תועשב יתיצר שנועה תא .לקלקתנש
 .םיירהצה תחורא

 תועש 12 םא .הליל-תרמשמל יתרבעוה הדובע לש עובש רחא
 -עה התיה ירה ,יחוכמ הלעמל ויה תונוכמ שולש דיל םויב הדובעה
 ןושיל היה רשפא יא םויבש םושמ תאזו ,שממ םונהיג הלילב הדוב
 6.20 העשב הלילה תרמשממ ונרזח .תוטעמ תועש אלא םיפירצב
 העשה התיה רבכ ,הפקו םחל תנמ וקליחו ונורפסש דע  .רקובב
 דוע התיה אל ןכ ירחא .קרמ תנמ תלבקל ונוריעה 12-בו ,הנומש
 -ה ןורתיה .הדובעל ונאצי ברע תונפל 5 העשבו םדריהל תורשפא
 דירדח ויה םויבש ,ךכב םישנה וניבגל היח הליל תדובעבש דיחי

 ץחרתהל ידכ םיירהצה"רחא תועש תא תולצנמ ונייהו םיקיר הצחרה

 | .והשמ סבכלו

 .יתונוכמ שולש דיל ילגר לע ישוקב יתדמע תולילבש ,אלפ ןיא

 ףא ףילחהל הקיפסמ יתייה אלו תומצענ יניע ,ררחתסמ היה ישאר

 ריהזה ,ינלופ יאנוכמ ,חיגשמה .דעומב םיקלחה תא תחא םעפ

 יתרמג ןכל .םויב הדובע"תועש 12"ב ינשינעי ינמרגה חקפמהש ,יתוא

 "תחוראל ףא הבטצאה ןמ דרא אלו םויה לכ ןשיא תרחמלש ,רמוא

 וניא םדא לבא .הסיבכו הציחרכ תורתומ לע רתוואש ןבומו םיירהצה

 -הש עגרב .הלילב רע !תויהלו םויב ןושיל לגרתהל ול לק אלו ףּושני

 ינשריג בערהו יתררועתה ,קרמה תקולח ביבס ףירצב העונת הלח

 אל םייניעהש דע ,שמשה הבר הכ ,רואה היה בר הכ .יבכשממ

 יתורעש תא יתפפח .םויה לכ בכשל יתטלחה ףא לע .דוע ומצענ

 ימי ויה םימיה יכ ףא ,תממחמ התיה דועש ,שמשב ץוחב יתבשיו

 .ויתס יהלש

 השק הליל תדובע רחאו םינמרגה םג ונתוא ועיתפה תחא אל
 ,םינמרגה .הנחמה ןמ העש ךלהמ אצמנש ,ץחרמל ונתוא םיכילומ ויה

 םג וב ויהש ,ףירצב הצחרה"רדח יכ ועדי ,וננויקנל ,לוכיבכ ,וגאדש

 ץחרתהל ונתאמ ענמנ יכו ךכ לכ םיבר םישנאל ידמ ןטק ,תוחלקמ

 ,םויב יכ ,םיעדוי אלכ םינפ ודימעה וא ,ועדי אל םה ךא ,יוארכ

 ונאו קיר הצחרה"רדח ,הדובעב םייוצמ םויה-תרמשמ ישנא רשאכ

 .וננוצרכ ץחרתהל תולוכי

 ריאה ףא לע ,יתחלצה קשנה לעפמב הדובע לש םייעובש ירחא
 רוחסלו םידחא םינלופ םילעופ םע תורכיה"רשק רושקל ,רומחה רוס
 יתרכמש ,שבדו האמח תצק יארשאב יל איבה םהמ דחא .םתא
 הראשנ תאזה הנושארה הקסיעה ןמ .הנחמה לש םילוחה תיבב תויחאל

 הלהו ינלופל בוחה תא יתערפ תרחמל .שבדב םחל תסורפ יל םג

 .ותדימ יפל (תושמושמ ןבומכ) תובוט םיילענ גוז ול איבהל ינשקיב

 ַאר,ב םילוחה דחא לש םיילענ גוז ול יתאבהו הנמזהה תא יתלביק

 יתפלחה םוי לכ טעמכ .האמחו רשב ינלופה ןמ יתלבק הרומתבו "ריו

 תונמה דבלמ .הנחמה לש בולעה טירפתה תא תצק יתרשעהו והשמ

 אל םינמרגהש םינמש םג יל ויה .הבירו םחל ,קרמ לש תוימשרה
 \ .ונל ונתנ

 ליגרכ .ןוזמ תליבח רדגל לעמ קָאדָא םג יל קרז ןמזל ןמזמ

 יתוחאמ לביק וא ומצעמ ךסח אוהש ןבל םחל וא רשב וז הללכ

 ,דוע יתבער אל םנמא .רדגה לא ברקתהל הזעה אל ןיידעש ,הנינ

 .םויל םוימ רתוי יתשלחנש ,ינתאלה הכ השקה הלילה תדובע לבא

 .תונוכמה שולש דיל דמעמ קיזחא אל בר ןמזש ,השגרהה יב התיהו

 תרבח דיקפ .קינוקרָאפ םשב דחא היה תושורחה"תיב להנמ

 ספת יכ ,יב וניע םש אוהש ,יתנחבה רבכמ .הירטסואב "רֶאייטש

 ךא .ולוגרפ ילע דירוהו םינלופה םע תחחושמ תודחא םימעפ יתוא

 רתוי תאז השוע אוהש ,השגרה יל התיה .התאשל רשפאש הדימב

 םלואל סנכנש תמיא לכ .,יל ביאכהל רשאמ ,הבוח ידי תאצל ידכ
 ,ינוריהזה יביבס םילעופה .ירחא בקעו רצענ ,יתדבע ובש תונוכמה
 | .םישנ הנעמ תדחוימ האנהבו טסידאס אוהש

 .תוטלובו תונבל םייניע לעב ,הזרו הובג רבג היה קינוקרַאּפ
 םישנה ןמ תודחא םע םיבורק םיסחי םייקמ אוהש הנחמב עודי היה
 תוינלופ תורענל הסג הרוצב לפטיהל גהנ תשורחה"תיבב  .תוינלופה
 וא הינלופ לש הידשב ספות ימצעב ותוא יתיאר תחא אל .תוריעצ
 יכ ,הז ןיממ השעמ לכמ ענמנ תוידוהיה םישנה יבגל .התוא טבוצ
 -ב ךורכה השעמ ,(עזגה יוזיב) "הדנַאש"ןסאר,ל בשחנ הוכ רבד
 -ל הדות תריסא יתייה וללגבש ,דיחיה רבדה הז היה .דבכ שנוע
 .. . רלטיה

 ולש ינימה םזידאסה תא קינוקרַאּפ הליג תוידוהי םישנ יבגל לבא
 תומורע טשפתהל תידוהי תורענ לע דקופ היה אוה .תרחא ךרדב
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 ךא .וינפמ רמשיהל .אופיא .ינוריהזה .ןימהדירבאו ןהידש לע הכמו
 ּ .וידיל הליפנמ רמשיהל ךיא יתעדי אל

 -עב ךישמהל חיגשמה ילע הוויצ הלילה תרמשמ רחא דחא םוי
 ךשמבו ידיל דמע קינוקרַאּפ .יתלקלקש םיקלחה לע שנועכ הדוב
 זמר אוהו ידימ לכה לפג דחפ בורמ .יתדובעב ןנובתה הכורא העש
 לכהש ,בל יתמש תונוכמה םלואמ יתאצב .וירחא תכלל ועבצאב יל
 הלעה קינוקראפ .הלמח יטבמב ינווילו הדובעה תא עגרל וקיספה

 ןיידע התשענ אל ובש ,שדחה תונוכמה םלוא לא ,הינשה המוקל יתוא

 -רהל ול ןםישורד ויהש ,םינוש םילכ ול שיגהל יל הרוה אוה .הדובע

 איבהל תשורחה-תיב לש ןסחמה לא ינחלש רחא .תפסונ הנוכמ תבכ

 המ יתאבה אלו יתיעט תודחא םימעפ .םינוש םירישכמו םיקלח ול

 יתשחינ םימעפ המכ .ירטסואה ואטבמ תא יתנבה ישוקב יכ ,שקיבש
 לע ינשינעה אל אוה ךא .יתשחינ אל בורל ךא ,ונוצר המ הרקמב

 הז רבד .חופת יל ןתנ אוה -- וזמ הלודג .זגרתה אל וליפאו ךכ
 -- גרבמ שקיב :הכופה הרוצב לכה יתישעו רתוי דוע יתוא דירחה

 רלבס העקפ ףוסב .שיטפ ול יתאבה -- תבצ שקיב ,תבצ ול יתשגה

 אל ךא .דחפ יב וליטהש ,תוטלובה ויניעב יב טיבהל לחהו ותונ

 הדובע יל הצקהו תונוכמה"םלוא לא ינדירוהו רזח אלא .יתוא שינעה
 םדוקה ימוקמב .םוי תרמשמב -- תאז םגו ,דבלב תחא הנוכמ דיל

 .קינוקרַאּפ דוע יתוא דירטה אל זאמו רבג דימעה

 -תמגע יל מרג יצאנה טסידאסה לש תישונאה ותוגהנתה ,םרב

 אל .תודשוח םייניעב םלוכ יב וטיבה יביבס םילעופה יכ ,הבר שפנ

 הדיח תאז התיה יניעב םג .תוכמ ינמיס יפוגב ןיא עודמ ,ןיבהל ולכי

 ..ולש תב ול ינא הריכזמ ילואש ,ךכב התוא רותפל יתיסינש ,הלודג
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 -בל םיריעצה ולדתשה ליגרכו הנחמב םיבר םידידי יל ויה רבכ

 ונייה ,הדובעה רחא ,םיברעב .םיריעצ תרבחב יונפה ןמזה תא תול
 יזכרמה אשונה .הנחמה רכיכ עצמאבש םישרקה תמירע לע םיבשוי

 לכ .המחלמה ףוסל םייח עיגנ םא ,הלאשה דימת היה תוחישה לש

 ונילא וברקתיש תעב הרקיש המ לע ולשמ תורעשה ול ויה דחא

 תוכחלו הנחמב ראשיהל ונילעש .ורבס םידחא .םייטבוסה תואבצה

 החאמ חורבל ונילע היהיש ,התיה םירחא לש םתעד .רורחשל ןאכ
 .הברעמ ונוכילוי וא םיצאנה ונתוא ודימשי ןורחאה עגרב יכ ,וששחש

 ,יל הרפיס ,יתדדיתה התאש ..ל השוט ,תוידוהיה תורענה תחא

 -תיבב תדבוע ותוחאש ,ינלופ רוחבמ הבהא"יבתכמ תלבקמ איהש

 רוחבהו הידוהיה הרענה .םיבתכמה תא הל האיבמה איהו תשורחה

 תודחא םילמ ופילחה וז תונמדזחבו תחא םעפ קר וארתה ינלופה

 רעש דיל ותוחאל הכיח רוחבהש תעב ,דחא ברע שחרתה הז .דבלב

 םהבש .םיפוכת םיבתכמ השוט ונממ הלביק זאמ .תשורחה*תיב

 .המחלמה ףוס דע הריתסהלו הנחמה ןמ התוא חירבהל עיצה

 .אבס םגו אבא ,אמא :התחפשמ םע דחי הנחמב האצמנ השוט

 הנחמב םג אשנ אבסה .םודארמ תדבוכמ הקודא החפשמ וז התיה

 ול ועייס םידוהיה םירטושהו םלועמ והואר אל םינמרגה | .ונקז תא

 לכהו הנחמבש םודאר ידוהי דצמ דחוימ סחיל וכז םה | .רתתסהל

 .םחל רוזעל ולדתשה

 יתעמש תולילבו ידיל ףירצב ונשי האירה"תלוח אמאו השוט

 םאה .ינלופה רוחבה םע רזומה הרקמה לע ןהיתוחיש תא תופוכת

 םייתניבש ,ינלופה רוחבה לא יראה דצל רובעתש ,התב לא הננחתה

 ןפוא םושב התצר אל השוט ךא .הנוגה החפשממ ואצומ יכ עדונ

 .התחפשממ דרפיהל
 רצק ןמז .אבסהו םאה ותמ םידחא םימי ךותו שדוח ףלח אל

 דחי ליגרכ האצי רקוב תונפל .הנחמה ןמ השוט המלענ> ןכ ירחא

 דייוזמ תוריינ תרזעב הרבע ברע תונפלו קשנה לעפמב הדובקל ונתא

 רשאכ .םינלופה .םילעופה ואצי ובש רעשה ךרד ,ירָאה דצל םיפ

 הריקחל היבא חקלנ .השוט לש הרדעיה ברעב דקפימה תעב הלגתנ
 לש הליל ץקמ .האובחמ םוקמ הלגיש ידכ חצר"תוכמ גפס אוהו
 הנחמה רכיכ לא רקובב והואיצוה ,קתוש דוע אוהו ,םיארונ םייוניע
 ילב הכוהו םידחא םימי יולת היה ךכ .הטמל ושאר ,וילגרב והולתו

 ינממ ופרה ףוסב .הלמ רמא אל ותב לש האובחמ םוקמ לע ךא .ףרה

 לש םילוחה-תיבב שיאה תמ תודחא תועש ירחא לבא ,םיצאנה

 לש ותומו וירוסי לע השוטל םעפייא עדונ םא ,תעדוי יניא .הנחמה
 .היבא

 דפהש ,רדגה תא םיצאנה םואתפ וקריפ 1943 רבוטקוא תליחתב

 יתר:ח יופצ יתלב ןפואב .דחא הנחמ וניקתהו ,תונחמה ינש ןיב הדיר

 -רעב .םיאשרוה סופדה-ידבוע תצובק םעו הנינ יתוחא םע יתדחאתהו

 לש םיכירכ תופוכת האיבה הנינ .דחי וניליב ,הדובעה רחא ,םיב

 יתרבח םג .סופדה"תיבב הירשק תרזעב התנקש ,קינקנו ןבל םחל

 התאצ ינפל ףירצל ילא הרס התיה תובורק םיתעלו יל הגאד תידיא
 .חבירו םהל האיבמו רקובב הדובעל

 יחור-בצמו בער דוע יתלבס אל תונחמה ינש ודחאתנ זאמ ,ןכאו

 היה ןיידע סופדה-תיבב הדובעה יאנתל האוושהב ךא | .וללכב בטוה
 .זוכיררההנחמ קשנל תשורחה-תיב

 יראה דצב רתתסהל תנמ לע הנחמה ןמ והשימ חרב ןמזל ןמזמ...

 תעשב תאז לכב התיה ,ונילע הלטוהש ,הלועמה הרימשה ףא לע
 ןמ החירבה לבא .חורבל תורשפא םינושח הכאלמה"יתבב הדובעה
 םיעתפומ לכה ויה ךכ םושמ .תירשפא יתלב התיה ומצע הנחמה

 הנח ,הריעצ הידוהי הרענ ונפירצמ דחא הליל םואתפ המלענ רשאכ

 תצובק תא ונמו ורזחו ונמ ,ולוכ הנחמב הושפיח םיצאנה .ןמשיפ
 ןמשיפ הנח החילצה דציכ ,ןיבהל ולכי אל ןפוא םושבו ונלש םישנה

 תורועה ןיישעת ךשוח לילב םלענ ןכ ירחא רצק ןמז .הלילב חורבל

 םשאר לע שממ םיצאנה ובצינ םעפה .טלבנזור ןימינב רישעה ידוהיה
 -תיבב ,םיכורא תולקמ תרזעב ,ושפיח וליפא םה .הניפ לכב ורבנו

 ובשח .הנחמה ןמ חורבל רשפא יאש םיחוטב םתויהב יכ .שומישה
 .שומישה"תיבל לפנ ילואש םיצַאנה

 ,דוע הרבג טלבנזור ןימינבו ןמשיפ הנח לש םמלעיה תדיח

 ןפואב הנחמב םלעיהל ולחה ,ןוזמ ירבד דחוימב ,םינוש םירבד רשאכ

 ןוזמה תא םישל דקפימל האיציה ינפל וגהנ סופדה ידבוע .ירותסמ

 דוע ואצמ אל ,ףירצה לא םבושב ךא .תואבטצאה לע םהלש חרבומה

 דקפימב הריפסה לא יכ ,המותס הדיח התיה תאז .ןוזמה תוליבח תא
 ילעב ,םיאירבכ םילוח -- בצייתהל הנחמה יבשוי לכ םיבייח ויה

 ויה ללכה ןמ אצוי ילב םלוכ .תינמז הדובע ילעב ומכ העובק הדובע

 ואצמנ .קספה ילב םירבד ומלענ תאז לכבו דקפימל תאצל םיבייח
 ירדח םידש יכ ,תוניצרה לכב ונעטש ,לבה תונומא ילעב םישנא

 .הנחמל

 -פנתהש דע -- םידחא תועובש הכשמנ "םיבערה םידש,ה תדיח

 בויבדתורוניצ הסומע ,הלודג תיאשמ הנחמל הסנכנ דחא רקוב .הצ

 תחתמ המדאהש וניחבה ,תורוניצה תא קורפל ולחהש העשב .םידבכ
 דימ .יעקרק"תת רקנוב וליגש ,דימ וניבה םיצאנה .תעקוש תיאשמל

 ,הרטשמ"יבלכ ואיבה .ארונ רצבמ וליג וליאכ ,הלודג הקעזא וקיעזה

 ווטצנש ,םינייוזמ םילייחו םיתאב םידייוצמ םילעופ לש הלודג הצובק

 .הנחמה יבשוי לכ לע רומשל
 דולש ,ןמשיפ הנח ואצמנ ובו רקנובה הלגתנ תודחא תועש ךות

 .תדחוימ תיצירחב םיצאנה ושפיה ותואש ,טלבנזור ןימינבו ,היחא תש
 .הנחמה ישנא לכ לע תדבוכמ .האלפנ הרענ התיה ןמשיפ הנח

 -תרקע, התיה איה .רתויב קזח יפוא תלעבו .הקצומו ההובג התיה

 תורועה ןיישעת לש תיפסכה ותרזעב והונב היחאש .רקנובב "תיבה
 .ךשוממ ןמז הז רקנובב והש ןמשיפ הנח לש היחא תשולש .רישעה
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 דילוה הז רבדו קשנה לעפמ ליבשב םישדח םיפירצ תיינבב ודבע םה
 ןיישעתה לש ופסכב .יעקרק"תת אובחמ תונבל הבשחמה תא םשארב
 ,יאלמה לזאש רחאל .ןוזמ יאלמו םישורדה םירישכמה תא םג ונק

 הכילוה וילאש ,ףירצה לא בנגתהל ידכ ברעה"ידקפימ תא לצנל וגהנ

 .םוי לכ וחירבה םישנאש ןוזמה-תוליבח תא ףוטחלו ,הרהנמ

 -כטה םוחתב תבשחמ"תכאלמ -- םירדח ינש לעב היה רקנובה

 םישורדה םירמחה תא ףא ורסח םינובהש יפ לע ףא ,הינב לש הקינ

 ורדיס ףאו וצחרתה .םייריכ לע ולשיב דחא רדחב .המדאב ךומתל

 התיה םתאיגש ךא .וררוגתה ינשה רדחב |.שומיש"תיב ןיעכ םהל
 אובחמל סנכיהל התיה תירוקמה םתינכת .רתתסהל ומידקהש ,ךכב

 לש ואובל וב תוכחלו ,הנחמה תא לסחל וליחתי םיצאנהש .עגרב

 היצקלסה דחוימב ,הנחמב תונוש תויושחרתה לבא .יטייבוסח אבצה
 ודרי םהו .הנחמה תא םילסחמ הנהש דחפ םהילע וליטה ,הנושארה

 ,הנחמב טקש ררוש ןיידעש ,םידחא םישדח ירחא םתוארב .אובחמל
 .חורבל ונווכתה וילאש ,ירַאה רבעל אצומ םע הרהנמ רופחל ולחה

 -כ קחרמל םעיגהבו הקומע הריפחל םישורדה םילכה םהל ורסח ךא

 ובש ,םוקמה היה הז .הבוגל רופחל ולחה ,ליתה רדגמ םירטמ הנומש
 .הדבכה תיאשמל תחתמ המדאה העקש

 גוהנל המודב .הנחמה יבשוי לכ ומליש הלגתנש רקנובה דעב

 "ידגב לש הטישה ונלצא םג התע הגהנוה םירחאה םידבעה"תונחמב
 םירבגהו ,םיקשכ וארנש תונבל-תולוחכ תולמש ולביק םישנה .םיספ

 .רקנובב ולגתנש .םיחרובה תשמח | .םיעבצה םתואב תומא'זיפ -
 םיאלט .בגה לעו הזחה לע םינבל"םימודא םיאלט תאשל דוע ובייוח

 .ןכוסמ עשופ אוה םאשונ יכ ,ינמרג לכל תוא ושמיש הלא

 הנחמה רכיכב ולתנ ,רקנובה ןמ ואצוה השימחהש רחאל דימ

 ופרה םידחא םימי ךשמב תאזכ הילת רחא .הטמל םשאר ,םהחילגרב

 םהל עדונש ,תורועה-ןיישעת תא לבא ,היחאו ןמשיפ הנחמ םיצאנה
 ןכיה הליגש דע םיבר תועובש תונעל ופיסוה ,רבעשל ורשוע לע
 .ודבל עגרל הנועמה ידוהיה ראשוה רשאכ ,דחא םוי .ופסכ תא ריתסה

 יהוליצהש ,םיאפור וקיעזה םיצאנה ךא | .ומע אשנש לערדרודכ עלב

 .ותונעלו ףיסוהל היהי רשפאש ידכ

 שיאו רתויב תוכרפמה תודובעל הלילו םוי שממ וצרוה השימחה

 ושקיב טושפש ,בצמל ועיגה .הלמ םמע ףילחהל השרוה אל הנחמב

 .םייחב וראשנו לכב ודמע םה ךא ,תומה תא

 תוומה תלגע

 המחלמהייובש תצובק וננחמ לא העיגה 1944 סראמ יהלשב

 המדאה לע םיבשוי םונאצמ הדובעהמ ונבושב | .ןילבולמ םייתפרצ
 וניפיצ ונאו ריוואב אשינ ביבאה חיר .םח םוי היה .הנחמה רכיכב

 -ה םלועב השענה לע תוקייודמ תועידי ונל ויה אל .תואבל הדרחב

 אורקל ונלוכי .םיאבו םישמשממ םילודג תוערואמ יכ ונשח ךא .ןוציח
 ורפיס .המחלמה"ייובש ,םיתפרצה .םייצאנה םירמושה ינפ לע תאז
 ךכ םושמ .ןכאו .הנחמה לוסיחל םוי לכ םיכחמ קנַאדיאמב יכ ונל

 ונלוכ תא וחלשי יאדו םינמרגהש ,ומיעטה םה  .ונילא םוריבעה

 םיצאנה .תוריהמב תברקתמ תיטייבוסה תיזחהש רחאמ .הברעמ האלה

 -שפא התיה יכ ,םייתפרצה המחלמה ייובשל תדחוימ תובישח וסחיי

 הנא םג .םיאקירמאה ידיב ובשנש םיינמרג םילייחב םפילחהל תור

 .ךרע"בר הדובע"חוכ ונייה דוע ,םינושח הכאלמהייתבמ םידבעה

 יאולה"תועפות אלב לבא ,םודאר הנחמ לוסיח לחה הרחמ דע -
 -קלס םיצאנח וכרע דחא םוי .תוירי ילב ,סירחא תונחמבש תוליגרה
 ,ונתואו .םישלחהו םישישקח תא ואיצוה .םידבועח ברקב הטקש חיצ

 עסמל ןנוכתהלו וניצפח תא זוראל וויצ ,רתוי םיאירבהו םיריעצה
 .ךורא

 ןמ ונאציו ךורא רוטב ונכרענ שמש"לובט לירפַא םוי לש רקובב

 םייוסמ ןמז ךשמ רשא .םינלופ רוט םודארמ עיגה ךרדב .הנחמה
 תא די-תועונתב וכריב םינלופה ןמ םידחא | .ונל ליבקמב דעצ

 ונדעצ יכ ,תאז תושעל היה לק אל .חורבל םולדישו םידוהיה םהידידי

 םיצאנה וחתפ יהשלכ הדושח העונת הארמלו ,דבכ רמשמ יווילב

 יפ לודג ךא ,םייח חורבל ונתאמ םידחא וחילצה תאז לכב .תויריב

 יראשנ םהיתופוגו החירבה תעב ורונש הלא לש םרפסמ היה המכ
 .ףרדב

 .הימימו הכימש ,בגד-לימרת ותא אשנ דחא לכו תורשעב ונכלה

 -יבכור םג םהיניב ויה ךא .לגרב םה םג ודעצ םייצאנה םירמושה בור

 ונהנש יפ לע ףא .הרהמ דע ופייעתה םילגרה םילייחה | .םיעונפוא

 לש ותברק לגרל הבר תונבצע וליג םה .תובוט םיילענמו בוט ןוזממ
 .יטייבוסח אבצה

 אב אל לכוא םושו המידק םחר"ילב ונתוא וצירה ןושארה םויב
 עסמה ןמ םיעגוימ .ץורל ונצלאנ ףא תודחא תועש ךשמב .וניפ לא

 ובחס ישוקב יכ .םהיתוכימשו םהילימרת תא םיבר וכילשה .השקה

 תוסורפ וניניב וקליח .החונמל ונרצע ברע תונפל קר .םהילגר תא
 .תוכימשה ןורסחב ונשגרה התע .הבוטרה המדאה לע ונבכשו םחל

 םיצאנה ונתוא ופיקה הדיעצה ידכ ךות .תוגירהה ולחה תרחמל

 הבוטרה המדאה לעמ יתמק רקוב ותוא .ונתאמ דחא לכ רחא ובקעו
 .דוע יתלוכי אל ץורל ךא ,והשכיא יתדעצ דוע .תוחופנ ילגרשכ

 ןמ ,םישנא הרשע זא ורחב םיצאנה .דוע ולכי אל תכלל ףא םירחא
 סוסל המותרה םירכיאה תלגעב תבשל םהילע ודקפו .רתויב םילשוכה
 הב גהנש ,הלגעה .םודארמ ונתאצ עגרמ וניתובקעב העסנש  ,דחא
 .השרוחל ונעגהש דע ,ךרד-תרבכ םישנאה תא הליבוה ,יצאנ לייח
 .םיצעה ןיב המלענו הדיצה הלגעה התנפ .המידק ךישממ רוטה דועב

 וסינ ףא ,םהינפ תא קספה ילב ונפה הלגעה יעסונ לש םהיבורק
 .המידק םופחדו םדעב ורדג םיצֶאנה ךא ,םהילא ץורל

 וניאר בוש הלק העש רחאו ,תוירי חטמ ונינזאל עיגה עגר רחא

 תודחא םימעפ הנשנו רזח הז רבד .ונירחא תעסונ הקירה הלגעה תא
 לע ולעוה .םילשוכ הרשעכ רוטה ןמ ואצוה םעפ לכ .םויה ךשמב

 המלענ הלגעה .םהירחא ץפק ,הירי-תנוכמ לעב ,יצאנ לייחו הלגעה
 הלגעה לע ץפק םעפ לכ .תוירי דה עמשנ דימו הבורקה השרוחב
 .התמהה עוציבל הארנכ בדנתהש ,רחא לייח

 -לכ .תושק קיצה ןואמצהו ונלש םימה-יאלמ לזא םיימוי ץקמ
 דעצה ףא לע ,םיבר ולחה והשלכ לחנ וא םגא ינפ לע ונרבעש תמיא

 םימ תצק בואשל ידכ םימח רבעל ץורל ,םינמרגה לש תויריהו תוק
 הנרבע וינפ לעש ,לחנ לכו םגא לכ דיל .רוטה לא םייח בושלו
 .םיתמ תורשע ודאשנ

 .ךרדב ולשיב הנחמה יחבטש ,קרמ תצק םגו םחל ונלביק ינשה ברעב

 המדאה לע םיחורס ונראשנ ונא ךא .ךימס ביבא םשג דרי ברע ותוא
 .ונתופייע התיה הלודג הכ -

 -עומ ןאל ונעדי אל ןיידעו עסמה ךשמהל ונוריעה רקוב תונפל
 םלועל יכ ,וילענ תא ץלח אל שיא .עסמה ךראי ןמז המכו ונינפ תוד
 רצ םיילגרה תוחיפנ בורמ .דועצלו םוקל הווטצנ יתמ ונעדי אל
 דחא לש ותושרב אצמנ ילזמל .ןצלחל דוע יתלוכי אלש דע ילענ
 "תוכיתח ןריסהל יל רזעו םיילענה תא ךתח אוהו חוליג"ןיכס םירבגה
 "מעתההיילענ תא יל ןתנ לפיצ קדַאלו .תוחופנה ילגר לעמ תוכיתח
 לע יכ ,ילגרל ביבס םיכורשה תא יתרשק .ולימרתב קיזחהש ,תול
 .ךרעב םירפסמ השמחב ידמ תולודג םיילענה ויה ןיידע ןתוחיפנ ףא
 םושכ יתלוכי אל תכלל ךא ,ילגר לע דומעל יתחלצה בר ישוקב
 דידילו יתוחאל יתרמא תשאוימ .לגרח לוטרקב תקלד יל התיח .ןפוא
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 ינולעיש שקבל יתעדבו הלאה בלכה"ייחב יתצק יכ ,סופדה ידבועמ
 רשאמ .תורייהל םשו הבורקה השרוחל חקליאל יל בטומ .הלגעל לא
 .ךרדב לופיל

 ונתנ הז עגרב .יתלוכי אל המחנל וליפא ינאו תוכבל הלחה הנינ
 -תמב יתנחבה אל שואיו באכ בורמ .הדיעצה שודיחל תוא םינמרגה
 יתועור:ב יתוא וספת ,לפיצ קדַאלוו .ש קָאדַא ,ידידי יכ ,יביבס שחר
 -פרצ המחלמדייובש ינש םתוא יפילחה ,ופייע רשאכ .יתא ודעצ ךכו
 הנחמב יתדדייתה הלאה םיתפרצה םע .ונלש רוטב ודעצש .,םיית
 -תיבב יתדמלש ,הלדה תיתפרצה תרזעב םתא יתחחוש .םודַאר
 התיה ןכלו םתא רבדיהל הלכיש הנחמב הדיחיה טעמכ יתייה .רפסה
 -- קָאז 'ינשהו ,סיראפמ הפוא היה ,רֶאיִפ ,םהמ דחא .וניניב הבריק
 ידידי ינש םע םעפ לכ ופלחתה םיתפרצה ינש .ןויל דיל רפכמ חפנ
 ריפנה תצק הרזפתה ,העשכ ינובחסש רחאלו ,לפיצ קדאלוּו .ש קָאדַא
 אל םייצאנה םירמושה .ימצעב דועצל יתלחתה טאלו ילגרב תוח
 .םהירחא יתבחסנ ךכו רוטה עצמאב ינוקיזחה ידידי יכ ,ךכב וניחבה

 -נל יתלוכי אל טושפו יתוחוכ וספא תודחא תועש רובעכ םלוא

 השקבב ןושארה ינמרגה לא יתינפו רוטח הצק לא יתשגינ .םוש

 "אר הנחממ םיחיגשמה דחא הז היה הרקמב .הלגעה לע ינבישוהל

 ינחלשלו הצובקה ןמ ינאיצוהל גהנ תחא אל יכ .בטיה ינריכהש ,םוד
 הז .םילוחה-תיבב וא .םידגבה ןסחמב ,חבטמב תדחוימ הדובע וזיאל

 יצאנה .הנחמה לש םיאולימה חוכ לא יתכייתשה דועש ןמזב היה

 תויחאה תחאב בהאתה אוהו ,35 ןבכ ,טקשו םונצ םדא היה הזה
 .תוומה-תלגע לא יתוא הלעיש ,וילא יתינפ רשאכ .הנחמב תויאופרה

 "ךכ רחא, :זגורב רמאו הטמל הלעמלמ ויניעב יתוא דדמ

 באכה תצק גפ תוחוורמה דבה ילענב ךא ,דואמ השלח יתייה

 ,'צאנה .יחור תא תצק הדדוע תממחמה ביבאה"שמש םגו םיילגרב

 האלעה ןינעב וילא דוע יתינפ אל ינא םגו יתשקב תא חכש ,הארנכ

 ךרוצ דוע היה אל לבא ,ינכש ינש לע יתנעשנ דוע .הלגעה לא

 .יתוא תאשל

 אל ךא .קספה ילב ונדעצ ,םנמא .יסחי טקשב םויה ףלח ילזמל

 בואשל ונישרוה ףא ,םגא ינפ לע ונרבעב ,תחא םעפו ,דוע ונצר

 :וז הדבועו ,תיסורה תיזחה ןמ רתויו רתוי ונקחרתה .םימ תצק |

 .םייצאנה ונירמוש לע העיגרמ העפשה הל ההיה ,הארנכ

 דושה ,תבכרה תנחתב .יקציבוזאמ-בושאמוטל ונעגה ברע תונפל

 וניניעל .םישנהו םירבגה ןיב םינמרגה ודירפה .ריעל ץוחמ תנכ

 וקלחתה םידלי םע גוז"ינב .הדירפ לש םיעזעזמ תוזחמ זא ושחרתה
 םיצאנה וערק ירזכא ןפואב .תודליה תא םתא וחקל םירבגה :םהב

 הלבוה םירבגה תצובקו ,םתוא תוקבחמה םהיתושנ לעמ םירבגה תא
 הדירפה ןמ תאכודמ דואמ התיה הנינ יתוחא .עודיזיתלב ןוויכב דימ
 "הש העשב הירטסיהב הפקתנ ,תידיא ,יתדיחיו ,לפיצ קדאלוו הנתחמ

 .הלעב תועורזמ התוא ערק יצאנה רמוש

 תורושב םיצאנה וגתוא ורדיס .וניניעמ ומלענ םירבגהש רחאל
 דרוזאמדבושאמוט לש אלכה"תיב לא ונוכילוה םיידדצ תובוחר ךרדו

 .טקשו ילאמרונ םוקמכ ריעה התארנ הז טקשו יביבא ברעב | .יקציב

 רהוסה-תיבב .יתמחלמ קזנ לש ןמיס היה אלו תובוחרב ולייט םישנא

 ינלוכ ונלפנ ,ונסנכנש עגרבו ,תישילשה המוקב לודג םלואל ונסנכוה

 רלצ עמשנ דימ ךא ,הכוראה הדעצהמ חונל ידכ המורעה הפצרה לע
 ינא םג .םחלו קרמ ונלביק םש .רצחל תדרל וניווטצנו ןומעפה לוצ

 לכואה"תנמ תא יתחקל .ילגר תא יתענה ישוקבש יפ לע ףא .יתדרי

 תישילשה המוקה לע יתספיטו יתרזח ,תידיאו הנינ לע ינעשיהבו

 | .הפצרה לע יתחטתשהו

 לע .ילגר לע דומעל ןפוא םושב דוע יתלוכי אל םויח תרחמל

 ילזמל .םחלהו הפקח תנמ תא לבקל יתדרי אל ןומעפח לוצלצ ףא

 .תירשפא יתלב- התיח אלכת ןמ החירבה יכ ,רצחב דקפימ ךרענ אל
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 תידיאו הנינו ,םוקמה ןמ יתזז אלו הניפב יתבכש םלש עובש ךשמב
 .ןהלש לכואה-תונמב ימע וקלח

 -תהו םלענ םוחה םג .ילגרמ תוחיפנה הרס םידחא םימי ירחא
 דאנה וכרע ינשה עובשה ףוסב .לכואה תקולחל ,רצחל תדרל יתלח
 .עודי-יתלב ןוויכב החלשנ םישנ לש הלודג הצובקו היצקלס םיצ
 ךישמהל תרשכומ,/כ הנייוצש הצובקב יתראשוהו האירב יתאצמנ ינא
 ."הדובעב

 ןשע םיסוכמ םימשהו

 בוש יקציבוזאמ-בושַאמוט לש אלכב םיטקש תועובש ינש ירחא
 -תבכר לע הסמעוהו תבכרה"תנחת לא ונלש םישנה תצובק הלבוה
 העיסנ לש תודחא תועש רחא .עודיז-יתלב ןוויכב האציש ,אשמ

 לא הסינכה דיל ונמצע תא ונאצמ תונורקה חתפיהבו תבכרה הרצענ

 דונתה הובגה לזרבה רעש לעמ | .ואנקריב"ץיוושוא : םידבעה"הנחמ
 ( הזססו| = 861 1ז00) "תוריח הקינעמ הדובעה, :םילמה וסס

 טשפתהל וניווטצנ ןושארה םלואב .ףתרמל הלבוה ונתצובק

 הזיזג-תונוכמ םע תונכומ ודמעש .תודחא תוידוהי םישנו תומורע
 ינילע וויצ ךכ רחא .יעשמל ונישאר תא וחליג ,ןהידיב תולודג
 םחל היה םא -- םחלו םיילענ קר ונתא תחקלו וניצפח לכ ריאשהל
 .והשימל

 -יטש ,יצאנה ןיצקה .םידלי ןתא ןהל ויה ונתצובקב םישנ שולש
 ךא ,םהיתומא םע ראשיחל ושרוי םידליהש עידוה ,ונחולשמב לפ

 לצא ןועש הלגתנ ,םיילענה תקידב תעב .םשו ינש םלואל ונסנכהב

 .םידליה תא רוסמל .שנוע תרותב ,יצאנה ןיצקה הוויצ ,םישנה תחא
 דלי לא תוולתהל ןהל השריש ,וינפל זא וננחתה םישנה שולש לכ
 | | .תוומח לא -- ןהיד

 ,םידוהי -- םיבר םירבג ואצמנ ובש ,ישילש םלואל ונרבע

 םידגבה תא וניימו םישדחה םיחולשמב וקסעש ,םינמרגו םינלופ

 ולדתשהו ונתא תוחיש ורשק תתוריהזב .םישדחה לש םירחא םיצפחו
 םג םימייק םאו םידוהי דוע םייוצמ ןכיה ,ונאב ןיאמ ,עדוויהל

 ,הארנכ ,הלא םירבג .ואנקריב-ץיוושואמ ץוח ,םירחא הדובע"תונחמ

 אל ונתא תושיגפה יכ ,תומורע םישנ ןיב אצמיהל םיליגר ויה רבכ

 -ובה שגר ירמגל גפ אל ןיידע ונברקב ךא .םהילע םשור לכ התשע

 יליבשב וז התיה ,םינורחאה םימיה לש םישקה םיעוזעזה ףא לעו .הש

 דהש םושמ ילוא .םירבגה יניעל תומורע תואריהל הביאכמ היווח ונ
 .םינמרג קר אלו ונלשמ ויח הלאה םירבג

 ונסנכוה ,תודחא תועש ךשמב םלואב תומורע ונקזחוהש רחאל

 :המלש םידגב-תכרעמ הלביק ונתאמ תחא לכו ףתרמל ףוס"ףוס

 דמעש ,ונלש םירוגמה"ףירצ לא ונלבוה םשמ .הצלוחו הנשי תיאצח

 הדיעצה .םיפירצ תואמ ובו ,ףוס אלל ,יקנע הנחמ הז היה ."א, הדשב

 לנפ לע ונרבע ונכרדב .יצחו העש הכרא ונפירצ לא ףתרמה ןמ

 תוצובק וקסע םוקמ לכב .ינרקוד לבחב םירדוגמ ויהש ,םיבר תומוקמ
 םירבג וניאר םידחא תומוקמב .תונוש תודובעב םישנא לש תולודג

 ןה םג .םינפ"תורוויח םישנ -- םירחאבו .,םיערק ישובל .םיעגוימ

 תוסוכמ תומצע -- םהינפו םיחלוגמ םהישאר ,םלוכ .בולע בצמב

 םהישובלמ יפ לע קר השאל רבג ןיב ןיחבהל תלוכי .בוהצ רוע

 .םיעורקה וא םיאלוטמה

 דאבצ תוכימשב הכרוא לכל הסוכמ ליתה"רדג התיה דחא הדשב

 הפ ךא .םש שחרתמ המ תוארל ,אופיא ,ונלוכי אל .תובוהצ תוי

 .תודחופמ םייניע םע תוקמוצמ םישנ"ינפ תוכימשה ןיבמ וציצה םשו

 אל ונמחינש ,ליתה"יטוח ןיבמ שחול לוק עמשנ םעפב םעפ ידמ
 ."ער,:ונל עראיי אל םשו הדובע"םוקמל ונא םילבומ יכ ,דחפל



 לכו ןשבכב תודבוע ןה יכ ,םיכובילוקב ורפיס תורחא םישנ

 -תפוקת תא ומייסש הלא | .םידבועה-תווצ ףלחומ תועובש השולש

 ןמ םישנא םיאבומ םמוקמבו ןשבכה לא םמצעב םיחלשנ הדובעה

 ,לוקב וננולתה תוינומלאה םישנה ןמ תודחא .םישדחה םיחולשמה

 ןהמ תחא אל .םציקל םיברקתמ רבכ םהלש תועובשה תשולש יכ

 .התוחא תא וא הלש המא תא ףורשל העייס

 ובש .,ףירצ ךותל ונלש הדשה דקפמ ידיזלע ונאבוה תרחמל
 -ורזב םירפסמ ,.םייצאנ םיניצק ינש תחגשהב ,תוידוהי תורענ ועקעק

 ותרח הליחת .תדחוימ וידו םידח םיטע תרזעב תאז ושע ןה .וניתוע

 ינא .רפסמה אב הירחאו ,ךייש התא וילאש הדשה תא הנייצש ,תוא

 -- "תומותח רבכ ןתא וישכע, ."24498. 4 :רפסמה תא יתלביק

 .עורזה לע רפסמ איה ףא האשנש ,תדקפמה יניצ ךויחב ונל הרמא

 התיה .היקאוולסמ הריעצ הידוהי התיה ונלש "א, הדש תדקפמ
 וקיפסה רבכ ילוא וא -- חלוגמ היה אל השאר םגו האנ השובל

 (₪!00% /16516|46) םיפירצה"תוחיגשמ לכ .חומצלו רוזחל היתורעש

 תנשב דוע ץיוושואל ואב ןה .היקַאוולסמ היה ןאצומ ונלש הדשב

 ןאכ התנשנ .הנחמב "רתויב תובושחה תודמעה, תא וספתו 2

 ,ונימאה םיקיתוה הנחמה יבשוי : קנַאדיאמו ןילבול לש הירוטסיהה

 -טיגב "תורתומ ייח,, ונא ונייח ץיוושואב ונעתה םהש םייתנשב יכ

 ונל וקיצה היקאוולס ישנ .האנשב ונילא וסחייתה ךכ םושמו ,תוא

 .רתוי עורג ףא םיתעלו םינמרגה לש וזמ התוחפ"אל תוירזכאב

 ררוע לודגה לבסהש .ךכב התיה הביסה םא ,יל ררבוה אל םלועל

 וא ,םדאה שפנב םייובחה ,רתויב םילפשה םיטקניטסניאה תא ןהב
 .ישונאה ןימה תאלח דימת ויה ולא םישנ

 ןושיל ונבכשבו םימורע םישרק אלא ויה אל ףירצב וניבכשמ
 .םנויקנב וקיהבה םיפירצה .וניתושארמ תחת םיילענה תא ונמש
 -טמ ויה אל םיחלוגמה ונישארו םיקומצה וניפוג ,םימורעה םישרקה
 -ה היעבה תא םינמרגה ורתפ וז הטושפ ךרדב .םיניכל תכשומ הר

 םייתוברתה וניכרצ תא םג וחכש אל םה ךא .הנחמב תיראטינאס
 :ןוגכ  ,םיינמרג תועד"יגוה ירבדמ תוטאטיצ וססונתה ףירצ לכבו

 -- עלסב הלמ, ;"ןושש הברמ הדובעה.. ;"תוריח הקינעמ הדובעה.

 14 רחאל ,רשאכ .הלאכ תוקומע תובשחמ דועו -- "ירתב הקיתש
 :ףירצב רתויב הלודגה הזרכה לע ונטבמ לפנ ,ךרפ"תדובע תועש
 .הפב םייתעבש רמ ונל השענ -- "םייחה תא הקיתממ הדובעה.

 תא ה!ושארל ץיוושואב וניאר רשאכ ונעזעדזנ דחוימב םלוא
 -ב אלא ,הנחמב אצמנב התיה אלש ,הארמב אל -- תופקושמ ונינפ
 ינוציחח ודצש | ,ןולחה דיל הצובקב ונדמע .ףירצה"ןולח תויגוגז
 ףא .ןשבכה תבוראמ הפידה חורהש ,לוחכ רפא תבכש הסוכמ היה
 דוא ןפואב ונלחתה ונלוכ טעמכו המצע תא הריכה אל ונתאמ תחא
 ךרדה התיה תאז .םיידי"תועונת םגו תונוש תויוועה תושעל יטאמוט
 דויועה תא יתישע ,השמשב יתלכתסה .ימ אוה ימ ריהבהל הדיחיה
 השמשב יתיאר .איה ינא ,ןכא יכ יתנמאה אל ןיידעו תודחוימה ית
 תויובכו תועוקש םייניעו תורוויח תומצע ינפ ,םיחלוגמ םישאר
 -לאשש דע ,תויארפו תורז הכ יל וארנ ינפו ינקוידב יתטבה .הצחמל
 יתארק ההימת התוא "?!ינא וז ,םנמואה. :השיחלב ימצע תא ית
 ןולחה ןמ הנושאר יתחרב .יביגס תורחאה םישנה לכ לש ןהינפב
 .יכבב יתצרפו

 דועב ונתוא וריעה דקפימל ךא ,םיכורא רבכ םימיה .1944 יאמ
 וניכיחו תועש ךשמב תואופק ץוחב ונדמע תהא אל .ץוחב ךשוח
 ,חצחמל-תומורע .יצאנ ןיצק תייולב "הנחמה תנקז, לש האובל
 דזה םעפ לכו הכוראה הרושב וז לע וז ונקפרחה ,תובערומו תופחי
 רשייתהל ונילע יכ ,םהידיבש םיבלגמה תרזעב ופאקה ונל וריכ
 -תחו םימשל וניניע ונאשנ ולא תֶויביבא רחש"תועשב .חוורתהלו
 .תומחח שמשחיינרק תעפוחל ונללפ

 ךכ ידכ דע יתינתשה ץיוושואב יתוהשל םינושארה םימיב
 .םודארב תחא די-תטשופל ןוימד םואתפ יב וליג םודארמ יתורבחש

 םיטוטרמסה םוש לע -- "טוטרמס, הל וארקש ,תפרוטמו הריעצ

 ךא ,הזה יומידה ןמ חור"תוממור יתשגרה אל .הפוטע התיה םהבש

 קוידב םיחלוגמ ויה ןהישארש ,.יתורבח תא יתוארב יכ יתבלענ אל םג

 די"תוטשופכ תוארנ ונלוכ יכ יתבשח ,תובחס ושבל ינומכו ישארכ

 .תעדה"ףוריט לש םינושאר םינמיס םילגתמ ונלוכבו תובולע
 ךימסהו םודאה ןשעה תא וניאר הלילב רחואמ דעו רקובה ןמ

 םוצע חטשמ ינפ לע הבהלה הטשפתה הלילב .ןשבכה תבוראמ רמתימ
 ,ונלש "א, הדשמ ידמל םיקוחר ויה זאגהד"יאתו ןשבכה .םימשה לש
 -שנה ,םישנא לש םישדח םיחולשמ םיעיגמ ךיא תוריהבב וניאר ךא

 .זאגה יאת לא רשי םיחל

 םיצעו ₪ תביחס היה ונתדובע רקיעו וניפירצמ קחרה ונדבע
 ילבו תורחא תוצובק תושגופ ונייה הדובעל ךרדב .םישדח םינינבל

 ונייה .חדובעל ךרדב ,דחא רקוב .תורכומ םינפ ןכותב ונשפיח ףרה

 -יפש הלמ ועימשה םייצאנה םיוולמה .שדח חולשמ לש ואובל םידע
 םישנ יפלא המכ הב ויה .טטשנייזרטמ אב חולשמה יכ ,היה השור

 ולענו םיעבוכ ושבח ףא םישנהו האנ םישובל ויה םלוכ .םידליו
 לע ודדונתה ןתכילהבש ,עסמב ושלחנ הכ ךא .בקע"תוהובג םיילענ

 ,הנחמה תא הפיקהש םימהיתלעת לא ןעיגהב ,תורוכישכ ןהילגר

 .ןואמצה תא תוורל ידכ םימה לע ןהידלי םע תובר םישנ ולפנתה

 ילב ,םילוענ תונורקב םיבר םימי ךשמב ועסוה םידליו םישנ

 תותשל ושח םימה תא םתוארבש ,ויה םיאמצ הכו ,םימ ילבו לכוא

 תוחשל ועדיש הלא .הקומעה הלעתה ךותל ולפנ םיברו

 -ידאה עגר רחא .םיצאנה ידי לע ורונ ,םימה ינפ לע םמצע וקיזחהו

 אל הזה חולשמה ןמ .םתא םד ותתש וניתובלו םדמ הלעתה ימ ומ
 ילב וחלוש .הלעתב ורונ וא ועבט אלש הלא .היח שפנ הראשנ
 .זאגהריאתל תויהש

 -שואב הצרפ ,רתוי םימח ושענ םימיה רשאכ 1944 ינוי יהלשב

 תולוח רפסמ לדג דחוימב .הירטנזידו תורהב-סופיט לש הפיגמ ץיוו

 וברתנ תורהביסופיט ירקמ םג .ונלש הדשב םישנה ברקב הביקה

 תומורע ונכלהתהו םיחלוגמ ויה ונישארש יפ לע ףא ,םויל םוימ
 דוחוכ לכב ולדתשה ןהילגר לע ךלהתהל דוע ולכיש הלא .הצחמל

 הלאכ םישנ לש הרוש .דובעל ופיסוהו ןתלחמ תא םילעהל ןהית
 .הנחמה לש םילוחה"תיב לא ורבעוהו רקובה ידקפימ תעב וטטומתה
 דה תב ,האלפנה הקריא .םודארמ הבורקה יתדידי םג התיה ןהיניב
 .הובביח לכהש 7

 וילא תוברקתההו רגוסמ דימת דמע ונלש הדשב םילוחה ףירצ
 לש הלרוג המ עדוויהל ונטלחה תאז לכב .תילכתב הרוסא התיה
 הכורא העש ךשמבו ףירצה לא יתשגינ הרבח דוע םע דחיב .הקריא
 ,הרוגס התיה תלדה .וילא ברקתהל יתזעה אל ךא ,וביבס יתבבותסה
 -מ ועקב קר םעפ ידמ .סנכנ אלו אצי ול שיאו םיסוכמ -- תונולחה
 ריקה לא ונברקתהו זוע ונשבל ףוסב .תושירח תוחנא ףירצה ךות
 -רקה ןיבש םיקדסה ךרד המינפ ונטבהו .ףירצה לש םותסה ירוחאה
 המשב תודחא םימעפ ונארקש רחאל .תוארל ונלוכי אל הברה .םיש
 הבכש הרקמבש ,הלוחה הקריא לש הפרה הלוקב ונחבה ,ונתרבח לש
 .ונדמע ובש םוקמל בורק

 .תומודא תורהב ולוכ הסוכמ הפוגו סופיטב התלחש ,וָנל הרמא
 םינתונ ןיא יכ ,דואמ השלחנ ךא ,הלחמה ןמ רתויב תלבוס איה ןיא
 בפשל ןהל םינתונ קר .םימ תצק אל ףאו תואופר םוש ,לכוא לכ ןהל
 רבכ ימ סיקדובה ,יצאנ תייולב ,תוחא תסנכנ םויב םעפו טקשב
 .ואיצוהל רשפאש ,תמ
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 -לוכיב ןיא עגרכ יכ .הלוחה ונתרבחל ונרמא ןואכד לש שגרב
 ףירצב ולכאנ רבכ םחלהו קרמה תונמש רחאמ ,רבד הל תתל ונת
 וכ .הל איבנו םחל"תוסורפ ףוסאנ םויה תרחמלש ,הל ונחטבה ךא
 ,ריקב םיקדסה דחא תצק ביחרהל לדתשת הלילה ךשמבש .הל ונצעי

 .םחלה תא וכרד ריבעהל לכונש ידכ
 העש .םנמא ,התיה וז .םוקמה ותוא לא ונרזח םירהצב תרחמל

 דע תוכחל וניצר אל ךא ,ופאקו םיצאנ וכלהתה ביבסמ יכ ,תנכוסמ
 ןיב עובקל הלוכי העש לכו הקריא השלחנ המכ דע ונעדי יכ ,ברע
 טא תעדל ילב ,םילוחה ףירצל ןוויכב ונצר תועזוימ .תומל םייח
 -ש הארקו הקריא ונב הניחבה -- ונברקתה קר .םייחב הנאצמנ דוע
 תועבצא יתש לש בחור ידכ דחא קדס הביחרה איה .הילא שגינ
 -ריא .ונפירצ ישנ ןיב ונפסאש םחלה"תוסורפ תא הל ונרבעה וכרדו
 תשגל החוכב היהי יכ ,ונל החיטבהו היפ לא םהלה תא הפחיו הק
 םילמ המכ דוע ונפלחה .התטממ קחרה אל אצמנש םימה זרב לא
 .הדובעל הבישה תעש הברק יכ ,ףירצה לא רוזחל ונרהימו

 -ובקמ תורחא םישנ יתש םוי לכ ובנגתה עובשמ הלעמל ךשמב
 רקוב .םחל תוסורפ הלוחה הקריאל ואיבהו םילוחה"ףירצ לא ונתצ

 ,זאגה"יאת לא םילוחה לכ וחלוש ןכ"ינפלש ברעב יכ ,יל עדונ דחא
 .הריעצה ונתרבח תא וניכיבו םילוחה ףירצ לא תכלל ,אופיא .ונלדח

 דואמ .ונפירצ לא הקריא םואתפ הסנכנ ,ברעב ,ןכמ רחאל עובש ךא

 .היח הקריא ןכא יכ ,וניניע הארמל ונמאה אל טושפו האובל ונחמש

 הררועתה היצקלסה הכרענ ובש רקובב קוידב יכ ,ונל הרפיס איה

 תא ץוחרל הקושתו ץרמ האלמתנו שדחמ הדלונ וליאכ התנשמ
 המורע הדמעש עגרבו ,םימב חאלימש .הרעק ףירצב האצמ .הפוג

 ,םילוחה תא איצוהל ולחהו םיצאנה וסנכנ ,הצחרתהו הרעקה ךותב
 הלודג .הקריאמ ץוח ,םלוכ תא איצוהל דקפ יארחאה יצאנה ןיצקה

 .בלח סוכ התוא תוקשהל םוי לכו לכוא הל איבהל הוויצ אוה ,וזמ

 אפורה עבקש עגרבו םילוח ףירצב הראשוהש הדיחיה התיה איה
 רוזחל התשרוה ,והשימ קיבדהל התלוכיב דוע ןיאו הפלח התלחמ יכ
 ףוג ,תינוניב המוק תלעב ,המונצ הרענ התיה הקריא .הפירצל

 הדביא אל חלוגמ שאר םע ףא .יסאלק ןולספכ םיבוטח םירבאו רדהנ
 ,הרקמה .הנממ םסקוה יאדו .המורע התוא הארש ,ינמרגהו הניח תא

 עבקש אוה ,הצחרתהו הרעקב המורע הדמע היצקלסח עגרב קוידבש
 .התלצה תא

 תונטק תוצובקב סנכתהל םיתעל ונגהנ דקפימה ירחא םיברעב
 ןא .,םעפ ארק ונתאמ והשימש ,םירפס לע חחושלו תובטציאה לע

 וא םיריש ורש ,ברע לוק תולעב ,ונתאמ תודחא .הארש טרס לע
 -כזב תורומש דוע ויהש .םיבוהא םיררושמ לש םהיתוריצימ ומלקד

 דיצמה תאו בערה תא ונחכש הלאכ םיעגרב .רפסה"תיב ימימ וננור
 םלועל--רחא םלועל ונאשינ עגרל  .ונתוא הבבוסש ,תיגארטה תוא
 .תומולח לש

 ויה ךא .ךיראתה תא ונעדי אל תופוכתו חול הנחמב ונרסח

 לש ואוב וריכזהש םהו םנורכזב עוקת היה חולהש ,םישנא הנחמב
 .רופיכ"-םוי לח רבמטפסב 27"ב יכ .1944 ויתסב ונל עדונ ךכ .גח

 לא ונינפ .םוצל ונטלחהו גחה ינפל םיימוי ונילא העיגה העידיה

 רופיכ"םויבש רשפא םא ונלאשו .,איה ףא הידוהי .ףירצב תיארחאה
 רדסל החיטבה איה .םיירחצב 12"ב םוקמב .ברעב קרמה תא לבקנ

 .חבטמב רבדה תא
 תנמ תא הרשע"םיתש העשב ליגרכ ונלביק רופיכיםוי ברע

 -ל ונרמש םחלה לעו ונלכא קרמה תא .םחל תסורפו ונלש קומה

 רידוד ואבוה אל םויה תרחמל ,ןכאו ."תקספמה הדועס,ל ,ברע

 רזה ,תואבטציאה .לע ונבכש םיירהצה תקספחב .ונפירצ לא קרמה

 תחא אלו ,םינשבכה ןשעב ומלענש .םירקיהו םיבורקה תא ונרכ
 .רמ התכב

 .קרמה תא איבתש תיארחאה לא ונינפ .הדובעהמ ברעב ונבושב
 אלו קרמ אל -- לבקנ אל יכ .העידוהו הרזח תודחא תוקד ירחא
 תויהל תוכירצ ונייה אל יכ .הבישה תופירחה וניתואחמל .םחל
 תורמרוממו תובער ;רבד רזע אל .הנחמב םוצלו הלאכ תושפט
 .םימורעה םישרקה לע ונבכש

 וליפא .ונפירצבש תוירגנוהה םישנה ןמ תחא התמ הליל ותוא
 וסינ ,דקפימה לא רקובב המק אל רשאכ .רבדה הרק יתמ ונעדי אל
 ומש ,ףירצה תא וקינש םישנה .השקו רק היה הפוג ךא ,הריעהל
 הלמש -- הלדה ההשוריב .ןשבכל הוליבוהו הלגע לע הפוגה תא

 ינלוכ .הבטציאל היתונכש וקלחתה -- הצלוחו םיילענ גוז ,העורק

 טעמ ףוס ףוס ונלביק הרשע"םיתש העשבו הדובעל ליגרכ ונכלה
 .םחל תסורפו קרמ

 זמ תמדקומ העשב ונתוא וריעה רופיכ"םוי ירחא םידחא םימי

 ינפל םימי המכ .קיר דמעש "ב. םישנה"הדש לא ונוריבעהו ליגרה

 ויה התע .ונומכ תובוצע וארנש ,םישנ הזה הדשב וניאר דוע ןכ

 תא ףוסאל וניווטצנ .םינוש םיצפח םירזופמ ויה םיפירצבו קיר הדשה

 רומח שנוע יכ ונרהזוה .םינמרגה תקידבל המירעב םמישלו םיצפחה
 .והשמ שבלי וא ומצעל והשמ חקיש ימל ףקשנ רתויב

 םיילענבו םייולבה םידגבב יתלכתסהו םיפירצה ינפ לע יתכלהתה

 םילטומ ויה םשו הפ .ומלענש םישנה ןהירחא וחינהש ,תומקועמה

 תחא הבטציא לע .תורחא תונטקו עורק קש ,תשבועמ םחל תסורפ

 -סה רחמ .בהז הווש הנחמב טחמ .ריינ תסיפב העוקת טחמ יתאצמ

 לפקב טחמה תא יתעקתו והשימ יתוא האור םא יביבס יתלכת
 .יתלמש

 היה הז .בוט בצמב טרופס"יסנכמ גוז יתאצמ הינש הבטציא לע
 ,םייסנכמה תא ילע יתכשמ תוריהמבו הברה יתבשח אל .יתימא רצוא

 ףירצב תיארחאה .וב תנכתסמ ינאש ןוכיסה תא בטיה יתעדיש ףא

 ךא .העורק הלמש יתשבל ךא הז יכ ,רכזיהל תולקב ולכי ופאקה וא
 המכ יתבשח קרו רבד םושב יתבשחתה אלש ,םייסנכמה יל ומסק חכ
 רוהרה םג רבע ךא .םיברקתמה םייפרחה םירקבב יל היהי םח

 ףירצה תא וקני רשאכ ,םידחא םישדח וא תועובש דועב יכ ,ישארב

 .ול שירואש חשוריב רחא וחשימ חמשי ,ונירחא

 ךא .דיל אבה ןמ הפטחו הייח תא הנכיסש הדיחי יתייה אל
 השיכר ויהש ,םייסנכמה סע דחיו .וראשנ אל בר ךרע ילעב םירבד
 ?ונרות אובי יתמ :הבשחמה יחומב החדק ,הלודג

 -ילב ונל וריכזח ,ךימת ןשע םיסוכמה ונפירצ לעמ םימשה
 וחשגרה לע וניניב ונחחוש תופוכת .ונל הכחמה תומה תא קספה
 ,ונעט םידחא .םירוסיב וז התימ הכורכ םאו זאגב תמומה םדא לש

 .זאגהיאתב ףלעתה קרש רחאמ ,ןשבכב יח ףרשנ דחא אל יכ

 יקנעה הנחמה .םולחל וליפא ונלוכי אל ץיוושואמ החירב לע

 ללכ וניארנ אל םיחלוגמ םישאר םעו םיערק ישובל .רבע לכמ רמשנ

 םירפסמ ויה תאז דבלמ .רתתסהל םילוכי ויהש ,םיילמרונ םישנאכ

 חילָצה וליפא .ונתוהו תא דימ םילגמ ויה הלאו וניתועורזב םיעקעוקמ

 היה רחאו םיימויל וא םויל קר ןינע ןכ םג הז היה ,חורבל והשימ

 תתימ :ושוריפ רעיב רתתסהל בוש .םיצאנה ידיב לפונו רזוח אליממ

 .האיפק תתימ וא בער

 ,ונתחקל םינמרגה ואובי ובש עגרל םישאוימ ,אופיא .וניכיח

 לש ןשעה תורמיתו שאה"תובחל קספה ילב ורמית וניניע ינפלו

 ןוויכב וחלשנש ,תוצובק רוחבל םינמרגה ולחה םייתניב .ןשבכה
 םישנ-תוצובקל הרוק המ עדוויהל ונלוכי אל ןפוא םושב .עודי יתלב

 ,רתויב תואנהו תואירבה ,תוריעצה קר ורחבנש רחאמ ךא | .ולא

 ;וננלחתה ונלוכו .ץיוושואל ץוחמ הדובעל תוחלשנ ןה יכ ונמאה



 יל יתרפת םירודהה יסנכמל תפסותכ .ונינפ הארמל גואדל ,אופיא

 -ב רתויב האנה שובלה תולעב ןיב יתייהו הנשיה יתלמשמ הדופא

 הדופא הל שוכרל החילצה הנינ יתוחא םג .ונלש םישנה תצובק

 תא ןהב ונעבצו קלס תופילק חבטמה תלוספ ןיבמ ונטקיל ןכ .האנ
 ונתלוכיבש לכ ונישע .רתוי תיאירבו תואנ הארינש ידכ .םייחלה

 דחא לא ונופרציש וניוויקו םייצאנה םינררבה יניעב ןח תאשל ידכ

 .ץיוושואמ ףרה ילב ואציש ,םיחולשמה

 םינמרגהש תמיא לכ .ונל קחיש אל לזמהו תועובש ופלח ךא
 ינאו יתוחא ךא .םהינפל טלבתהל ונלדתשה .םישנ תריחבב וחתפ
 ונאצוה דחא רקוב .ךרוצה יד תואירב וניארנ אל הארנכ .ונרחבנ אל

 ךא .,רבדה הרק ןפוא הזיאב תעדוי יניא .היצקלסל רכיכל ונלוכ

 םישנ לש הנטק הצובק חלשית םעפה יכ .העומש הטשפתה עתפל

 דאנה םיניצקה .היקבולסוכ'צב למשח"תורונל תשורח"תיבב הדובעל

 םהו תודחא םימעפ רובעו ךולה םהינפ לע רובעל ונילע וויצ םייצ

 הרימש תחת ,קיר ףירצב ורגסנ רתיה .םישנ לש ןטק רפסמ ורחב

 ודירפי אלש ידכ .דחי תויהל ונלדתשה ינאו תידיא ,הנינ .תדחוימ

 יתוא קר ורחב חולשמל ךא ,םינמרגה ינפ לע ונרבע דחיב | .וניניב
 תודחא תועש לש הדימע רחא .ףירצב ורגסנ תידיאו הנינ וליאו

 רודחלו קמחתהל ידיב הלע ,תורחבנה םישנה תצובק ךותב ,רכיכב

 -ביח ,יראוצ לע ולפנ ןהיתש .תידיאו הנינ ואצמנ ובש ,ףירצה ךותל

 לע יב ףוזנלו ינתוכהל ינינ הלחה עגר רחא ךא ,ינוקשינו ינוק

 יל היה םש םוקמ ,היקבולסוכ'צל חולשמה םע תאצל תחת ,יתרזחש
 .םייחב ראשיהל בוט יוכיס יאדו

 ןמזה לכ ךשמבו םירהצה"רחא תרחמל דע תואולכ ונקזחוה
 ,הבוצעה הבשחמה תא ונב ררוע רבדה  .וניפל לכוא לכ אב אל הזה
 ונא תולולע עגר לכו ונלש הדובעה"חוכב ךרוצ םיצאנל דוע ןיא יכ
 .זאגה"יאתל חלשיהל

 ןוויכב ,הנחמה ךרד ונתוא וליבוה םייצאנה םירמושה רשאכ =

 םיפירצה דחא ךותל הצפק איה .הצובקה ןמ תידיא החרב ,ץחרמל

 ךא .ץחרמל ןוויכב ונכשמה ונאו ,םש הרתתסהו ונרבע םדילש
 תעב ונחלקתה ובש ,םלוא ותוא ךותל ונתוא םיסינכמש יתוארב
 .תחלקמל םינווכתמ תמאב יכ ,יתוחא תא יתעגרה .ץיוושואל ןנעיגה
 -ה ינפל םיתמה תא םיצחור ליגרכ יכ ,רמ געלב הנינ התנע ךכ לע
 -תהל ונילע םה םידקופ הליחת + ; תרחא םיגהונ םיצאנה וליאו הרובק
 .-ונותימי א ךכ רחאו ץחר

 תורוש יתש ןיב ונרבע תומורצ - 'הכרענ תחלקמה רחא
 .דצב הדמעוה ונתצובק תיצחממ רתויו םייצאנ םיאפורו םיניצק
 ןהב היה וא ידמ וזרש תוריעצ םגו תושישקה םישנה לכ ולספנ
 ווטצנש ,םישנ לש הנטק הצובק םע ונינמנ ינאו הנינ .והשלכ םומ
 .הרושב ראשיהלו שבלתהל

 -מוטמ תצקו הריעצ הרענ ,הינולַאל םג התיה ולספנש ולא ןיב
 ויה .הנממ השישקה התוחא םע דחי הנחמב האצמנש ,םודארמ תמט
 תא ריכהל היה רשפא ןושאר טבמב ךא .הינולאלל תואנ םינפ הל
 התוחא ךא .תויוטש הטפטפו הרזומ הרוצב הגהנתה .ילכשה הרוגיפ
 םעפה .תויצקלסה לכמ הליצהל תונוש תואצמהב החילצה השישקה
 .הלספנ הינולאלו החילצה אל

 הינולאל התיה זאגה"יאת לא - תולספנה תצובק רשאכ
 תאז התשע ךיא ןיבהל לוכי אל שיא .טלמיהל הדיב הלעש הדיחיה
 -ספנה תצובקש רחאל העש יצחכ קר .ונתוא אוצמל החילצה ךיאו
 ןיב הקחדנ .םלואה לא הצירב הינולַאל הרזח ,םוקמה ןמ החקלנ תול
 -לובמה הירובידמ .התוחא דיל הרושב תדמענו ונובבוסש םיצאנה
 -יאתל הלכוהש הצובקה ןמ חורבל הדיב הלע יכ ,קר והוניבה םילב
 ,םלואה לא .העיגהש דע םינוש תונולח ךרד הצפק ךכ רחא יכו זאגה

 דע ןינבה לכב הצר ,םש ונתוא האצמ אלש רחאמ .האצוה ונממש
 תעדב הלע אל ךא ,םיצאנ תואמ ובבותסה ביבסמ | .ונתוא התליגש
 התעטה הרענה לש הרידנה התזעה יכ ,הארנ .הרצעל םהמ דחא

 | .םיצאנה תא

 ונדמע תואלמ תועש 36 -- םויה תרחמל םגו הלילה לכ ךשמב
 .תודחא םימעפ ופלחתה ונילע ורמשש םיצאנה דועב ,הרושב ךכ
 ןמז הָמכ ועדי אל םישדחה םירמושהש .איה הביסה םא ונעדי אל
 "יפה ונרשוכ תא ןוחבל הנווכב השענ רבדהש וא .תודמוע רבכ ונא
 -ףוס רשאכ .תחא הקדל ףא תבשל ונישרוה אל ,םוקמ לכמ | .יס
 ,תורוכישכ ונעונתה .הדימע תועש 36 ירחא הצוחה ונאצוה ףוס
 - - הניפמ הגה איצוהל תולגוסמ ונייה אלו השטשוט ונתייאר

 הנלש "א, הדשמ םישנ לש השדח הצובקב ונלקתנ ונכרדב

 ופאקו תויארחא יתיאר תאזה הצובקה ךותב .ץחרמל ןה ולבוה התע

 תלוצא, ךותל רודחל החילצהש .תידיא יתדידי -- ןהיניבו ,תובר
 היצקלסה תא םולשב הרבע םא .עדוויהל ידיב הלע אל ."הנחמה

 .דוע היתיאר אל זאמ .ןכ ירחא הלרוגב הלע המו

 ףוהלאמ לש יפרחה רעיב

 הלודגה תחלקמה ןמ לעפתהל ונלדח אל ףוהלאמל ונאוב םוימ
 -תנקז, לש הנושארה הקירשה םע ,רקוב"רקוב | .ונל התצקוהש

 אל תבגמ .תחלקמב ןנערתהל ונרהימו וניתוטיממ ונדרי .,"ףירצה
 דועבו ףירצל הרזחב תומורע ,אופיא ,ונצד .ונתאמ תחאל ףא התיה

 רהמ ףוגה שבייתנ וז ךרדב .למעתהל ונלחתה ,םימ תופטונ ונא

 ףא .רוקמ םולוחכ רקובב ונישענ ,רופכה אוב םע .ןכ ירחא .רתוי
 תבכש הסוכמ התיה ותפצרש ,הצחרה-רדח לא ץורל ונפסוה ןכ יפ לע
 "גרה תא ףרש חרקה .חלקתהל ופיסוה ףא וניניב תוריעצה .חרק
 תחלקמה ןמ .םימח םימכ םירקה תחלקמה ימ ונל וארנ ןכלו םייל
 -תה ךכ.,תוכימשב ונפטעתהו תוטימל ןנסנכנ ,ףירצל הצירב ונרזח
 "תיב לא תוכוראה תודיעצבו .תורקה תוחלקמב --  וניפוג ונסח
 .ונממו תשורחה

 -תיב לא הנחמה ןמ ךרדה התשענ םינושארה םיגלשה םע
 ץעה"תוילוס לא קבדנ גלשה .תירשפא יתלב שממו השק תשורחה
 .רתוי ההובג תושענו תולדג ונאש ונשגרה סואתפ .אפקו ונילענבש
 -יבק יבג לע ונכלה טושפ .םיילגרה תא בוחסל היה ירשפא יתלב ךא
 וז תא וז ונקזחחש יפ לע ףאו הרושב שמח דועצל ונפסוה .חרק
 דמרגה לבא .הכילהה עצמאב לפונ רחא והשימ םעפ לכ היה ,םיידיב
 סבור ויה הלא .םיאור אלכ םמצע ושע ,הדובעל ונתוא ווילש ,םינ
 דיגשמה תאז תמועל .ךכ לכ ונילא ורזכאתה אלש ,םישישק םילייח
 ולכי אל | ,םירודההו םיהובגה ןהיפגמב תוריעצה תוינמרגה ,תוח
 וכיה ,ונב ורעג ןה .תאזכ תויטיאב ונא תומדקתמ עודמ ןיבהל
 רהמ תכלל ףנב וקחד ןכ ,תוליפנהו תודיעמה ופכתש לככו ןהילוגרפב
 .רתוי

 ןווג לביק םשו הפ רשא .ןבלה ופיעצב רדהנ היה יפרחה רעיה
 יפויה ןמ תונהיל ונל ונתנ אל תויצאנה תוחיגשמה לבא .לחלחכ
 םלועב שחרתמה לע העידי לכ ונל התיה אל .ןהיטושב ונתוא וצירחו
 לא יחדמ םיכלוה םיצאנהש ונרעיש .תותיזחב בצמה לעו ינוציחה
 ןלחחו רתוי .תוינבצע םויל םוימ ושענ ונלש תוחיגשמה יכ ,יחד
 .תשורחה"תיבב רטשמה תא רימחהל

 ןוישר שורד שומישה* תיבל הכילהל יכ ,הארוה ונתנ דחא םוי
 דל .תוצלאנ ונייהו רקנובה ןמ דימת הרדענ החיגשמה םלוא .דחוימ
 ,תחא םעפ .האיצי תושר הנממ לבקל ידכ .התעפוהל תונלבסב תוכח
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 רופכ היה .תושר ילב הצוחה יתצר ,קפאתהל דוע יתלוכי אל רשאכ
 םרטב בושל יתיווק .ליעמה תא שובלל יתקפסה אל ךא ,ץוחב לודג
 .יבוש עגרב קוידב רקנובל החיגשמה הסנכנ יתווהל .החיגשמה עיפות
 דותבו לוגרפה תא ילע הפיעה .םירבסה םוש עומשל התצר אל
 דומעלו ,ליעמה ילב ,השובל ינאש ומכ תאצל ילע התוויצ שנוע
 החיגשמה התהש הז םויב אקוד .רקנובל הסינכה דיל לודגה רופכב
 העש דע רקובב 7 העשמ ץוחב דומעל יתצלאנ ינאו רקנובב בר ןמז
 .םיירהצה-רחא תרחואמ

 רקנובב הדבעש ,םודאר ישנמ תחא הלחה 1945 לש ףרוחה ימיב
 םוימ .תונחמה ינפ לע הידודנו היתויווח לע המַאופ בותכל ,ונלש
 לכ .הדלימו הלעבמ בושאמוטב התודרפיהו םודאר וטיגמ השוריג
 -גה םיזורחה ףא לע .ונינפל ןתוא הארקו תודחא תורוש הבתכ םוי
 סוי לכ ונעמש ,תינמרגו שידיא לש הנושמה תבורעתהו םישוד
 יניתונויסנ תא הראית ןהבש ,תושדחה תורושה תא תועמוד םייניעב
 -פוא המיענב המייתסנ המאופה ךא .ץיוושואב דחוימב ,םיפתושמה
 ץק לא םייח עיגנ ףוהלאמב ץפנ-ירמחל תשורחה"תיבב יכ ,תימיט
 :ןרוקמב םויסה תורוש הלאו .המחלמה

 ,ףַאה ןוא טעברַא ןיימ ייב ץיז ךיא.

 ,ףַאהלַאמ םעניילק ןיא .ָאד זַא

 . . ףוס םוצ ןייגרעד גירק רעד טעוו

 טדניוושעג םייהַא ןעמוקקירוצ לעוו ךיא

 ."דניק ןיימ ןוא ןאמ ןיימ ןפערט ןוא

 הוקת יאשונ ביבא ימי

 די וליאכ ,יופצ יתלב ןפואב ,םואתפ אב 1945 תנש לש ביבאה

 .הריהבה שמשה תא התליגו םיננועמה ףרוחה"ימש תא הערק תמלענ
 ונינזאל עיגה .רעיה יצע לע םינושארה םיקוריה םיעקפה םע דחי

 לא ונעדי אל .םינוהיווא-תוצצפ לש תויוצצופתהה ימערמ קוחר דה

 וא םייטיבוס םיסוטממ ןה תואב םאו תוצצפה תולפונ ןכיה ןוכנ

 ,תירבה-תולעב לש םיסוטמ םה הלא יכ ונרעיש ךא .םייאקירמא
 .הנכשה ןילרב תא םיציצפמה

 ימיטפוא תוינמרגה תוימשרה תועדוהה חסונ דוע היה זא דע
 תירבה"תולעב תואבצ יכ ,ןועטל ופיסוה ונלש תוחיגשמהו רתויב

 תוחיגשמה לש ןתעד םואתפ הלבלבתנ התע .תושק תולפמ תולחונ

 העמשנש תמיא לכ .רערעתהל לחה רלטיה לש ונוחצנב ןנוחטבו
 הצרפ .ביואה יציצפמ לש םתוברקתה תרשבמה ,םירפוצה תקעזא
 םיניצקה ףאו "טכַאמרהַאוו,ה ילייח ,תוחיגשמה ברקב הלודג הלהב

 -קמה דחאב הסחמ סופתל וצר םהו ,ונלש תשורחה"תיבבש םיהובגה
 הלאכ םיעגרב .ונשפנל ירמגל ונתוא םבזעב .םייעקרק"תתה םיטל

 תא תוארל הוקתב ,םיימשל וניניע תואשונו רקנובה ןמ תואצוי ונייה
 םיצעה תורמצו ךימסה רעיה ךא .םתוהז תא תולגלו םינוריוואה

 רעיה ,ןכא .םיימשה תא ןיטולחל וניניעמ וריתסה הולע וסוכ רבכש
 םייעקרק-תתה םינסחמלו תואנדסל .םירקנובל הבוט האווסה שמיש
 -תולעב יציצפמ וסט םהילעמש .הפירש"קבאל תשורחה"תיב לש

 .תירבה

 ,ףרוחה לכ ךשמב ונתוא התניעו הפדרש ,ונלש ףירצב תיארחאה ..
 .תואבצ לש םיחתותה ימער דהש יפ לע ףא הכרדמ ללכ התניש אל

 הבורק םיצאנה תלפמ יכ ,רורב היהו קספה ילב ברקתה תירבה

 תוירזכאב ונתוא ףודרל הלחה "ףירצה תנקז, רשאכ ,דחא םוי .אובל

 תוקיזחמ ונא ןיא יכ ,"הנחמה תנקז. ינפל ונילע הנישלהו  תדחוימ

 יכ ונעדיש יפ לע ףע .חקל הדמלל ונטלחה ,רדסב וניתוטימ תא
 | .וניחב השעמה דעב םלשל ונא תולולע

 ימ עדת אל איהש הרוצב ,ךכ םשל תקייודמ תינכת הדבוע
 שיערהל וגלחה ,ףירצב רואה יוביכ רחא ,הלילב .רשקב ףתתשה
 וכיח ונתצובקמ תודחא תוקזח םישנ .הרדחמ התוא ךושמל הרטמב
 הרדחמ האצי תיארחאהש עגרבו ךושחה רודזורפב דיב הכימש םע
 -ימשה תא םישנה וכילשה ,רודזורפה ךרואל הצר תוקעצ העימשהבו
 וניתוטיממ ונדרי ונלוכ .ףירצה ךותל התוא ובחסו השאר לע הכ
 תחא לכ | .ונל ודמע וניתוחוכש לככ הכימשה ךרד הב ונצברהו
 םהבש ,םייוניעו לבס לש םיכוראה םישדחה דעב וז ךרדב הל המליש
 .םינפב היתוקירי םג אלא ,היתוכמ תא קר אל טקשב ונלבס

 ךא .הזה השעמה דעב רקויב םלשנש ,המייאו החרצ הליחתב
 ,הכימשב הפוטע ,ךכו תוכמה תא ונקספה ,תשלחנ איהש ונתוארב
 ללגב אל .הייח לע ונמחיר .התטימ לע הונקרזו הרדחל התוא ונאשנ
 התצר אל ונתאמ תחא ףאש םושמ אלא ,םינמרגה שנוע ינפמ דחפה
 החיגשמכ םדא"תאלח אהתו ,הידוהי השא לש הייח הנופצמ לע תאשל
 .וז

 תוכמה לע שנוע ינפמ ונדחפל הביס לכ התיה אל השעמל ךא
 הרפיס ללכב איה םא ,תעדוי יניא .הידוהיה החיגשמל ונקלחש
 -שחש םושמ ןינעה תא הקיתשה איה יכ ,הארנ .היתורוק לע םיצאנל
 השינעהל דוע םילולע םיצאנהו הלש הטירוטואב עגפי רבדהש ,הד
 ןמ םוי לכ ונבושבו דחפב ונייח םידחא םימי ךשמב םלוא .ךכ לע
 -תנקז, .רבד הרק אל ךא .שנועל וניפיצ ,תשורחה"תיבב הדובעה
 .ןינעת תא העלב "ףירצה

 .דואמ יל קיצה בערהו וננובאת תא לידגה חצה יביבאה ריואה

 םישנה .תופסונ קרמ"תונמ תמכ ליבשב רכתשהל תוסנל יתטלחה
 לףדהתהל,, רתוי וקקותשה ןכלו בער ועדי אל ,ןבומכ ,חבטמב ודבעש

 רחא ,אופיא ,יתרת .םידגבב ןוזמ ףילחהל תונינועמ ויהו ןשובלב
 לכ לש התושרבש ןבומ .רדוסב וא הלמשב הקסיע עוציבל ךרד

 ,רוכמל הלכי אל התוא ,תחא הלמש אלא התיה אל ונתאמ תחא
 הלאס יתדידי תא לדשל יתעדב הלע לבא .בערב תומתש העדי וליפא
 רתוי הטושפ הלמשב האנה הקוריה התלמש תא ףילחתש ,ןמזייר
 קרמ"תונמ המכ חבטמבש םישנה תחאמ וניתש לבקנ תאז תרומתו

 תקולח תעב ,הרקמב הקוריה התלמש תא הלביק הלאס .תודחוימ
 | = .הנחמב םישובלמ

 השראו וטיגמ םידודנה"ךרד לכ תא דחי יתישע ןמזייר הלאס םע |
 הלעב .ףוהלַאמ דע .קירבסנַאואר .ץיוושוא ,םודאר ,קנאדיאמ ךרד
 ונרזעו דואמ תודדוימ ונייה ,וטיגב סופדה"תיב לש םילהנמה דחא היה
 | .וזל וז

 יתסנכנו הקוריה הלמשה תא יתחקל ,הדובעה רחא ,דחא ברע
 לע םייתניב הבשי הלאס .הנחמה תולשבמ וררוגתה ובש ,ףירצל

 .תרחא הלמש םעו קרמה םע יבושל התכיחו ,הכימשב הפוטע ,הטימה
 תרוקיב תכיורעל ףירצל החיגשמה סנכת אמש הדרח ןמזה לכ ךא
 -משב ילש הקסיעהו רבד הרק אל לבא .התטיממ תדרל ץלאית איהו
 הנתנ דימו הלמשה ןמ הלעפתה תולשבמה תחא .החילצה הקוריה הל

 עובש ךשמב ונל תתל המיכסה עגיימ ןתמודאשמ רחאו התלמש תא יל

 הלאס םג .יל תחאו הלאסל תחא -- תודחוימ קרמ תונמ יתש םימי

 יתעבק אלש ,ךכ לע יתוא הרקיב קר איה .הקסיעה ןמ הצורמ התיה

 .קרמ"תנמ לכב תויהל תוכירצ המדא"יחופת תופילק המכ שרופמב
 וליפא .הלקשמ התלעהש ,הלאסב ריכהל היה רשפא םימי עובש רחא

 יתרסמ שש ו תיצחמש יפ לע 0 ,רתוי .בוט יתיארנ ינא

 .יתוחאל

 ומכ 0/0 אל תחא ףא ךא .תומוד תוקסע המכ דוע יתישע

 יתש תרומת רתוי עורגב יתפלחה בוט רדוס .הקוריה הלמשה םע וז

 המ דוע היה אל תועובש המכ ךשמב יתרחסש רחאל .קרמ תונמ
 .הציק לא האב ףוהלאמב ילש תירחסמה הריירקהו ףילחהל

 וי



 ודביא ,תוכומסה תורייעבו ףוהלאמב תוצצפהה ופכתש לככ..

 ץירהל ולדח םהו רתויו רתוי) םהיתונותשע תא ונילע םיחיגשמה

 .הדובעב ידמ ץמאתהל אלו חוכ ךוסחל ,אופיא ,ונלדתשה .ונתוא

 וקסעש ,םישנה .תשורחה"תיבב םולכ שממ ונישע אל םהבש םימי ויה
 ,הלא .הווצמה ןמ רתוי זוחא םישימחב ומש ,הפירשה קבא תליקשב

 ךרע לכ היה אל וז ךרדבו ץחלה תא וניטקה ,שבכמה דיל ודבעש

 .םירודכל

 הגוכמ ןקתל ידכ ,ינמרגה יאנוכמה ונלש רקנובל סנכנ דחא םוי

 הדובעל ןותנ היה אל ושאר םג יכ ,הארנ ךא .יוארכ הלעפ אלש
 לעו ינידמה בצמה לע ונתא החישב חתפ .הנוכמה תא תוסנל תחתו
 הלעמל ונתא בשיש רחאל .הינמרג לש תעגמנ"יתלבה התלפמ

 לוקלקה (תביס תא תולגל ודיב הלע אל יכ עידוהל ךלה ,העשמ

 .הנוכמב

 ונלבוה אל ,תודבכ תוצצפה לש הליל רחא ,1945 לירפא ףוסב

 רוזחל וניווטצנ אלא ,תשורחה-תיבב הדובעל רקובה"דקפימ רחא דוע

 קר וא ,הצצפהב סרהנ ונלש תשורחה"תיב םא ,ונעדי אל | .ףירצל

 .הדובעל דוע ונחקלנ אל זאמ ,וב הדובעה תא קיספהל הדוקפ הנתינ

 רזה ישפחה םלועב ידבל

 יאלמ םידודנ-תוליל ונל ובסה ףוהלאמב םינושארה הלטבה ימי =

 .םייצאנה םיחיגשמה לש העונת לכ רחא ונבקע הדרוחב .ארונ דחפ

 אובל תוכחלו תבשל טושפ ונל ונתי ונינעמש ,ןימאהל ונלוכי אל יכ
 .םויב םיימעפ בצייתהל קר זא ויה הנחמב וניתובוח .םיררחשמה

 .קרמה תא לבקלו ףירצה תא דבכל ,דקפימל ,ברעבו רקובב

 דיוואה ויה םויב .הלוכ הממיה לכ קספה ילב וכשמנ תוצצפהה

 דיסייט  .וכילשה אל תוצצפ ךא ,וננחמל לעמ סוט םיכימנמ םינור

 .ונילע וסחו הייפכ ידבוע לש הנחמ ןאכ יכ ,הארנכ ,וניחבה תירבה

 תישארב ;השראוב םייגארטה םימיה תא ונל וריכזה ולא תוצצפה
 -גנתה לכב לקתיהל ילב .וערז םייצאנה םינוריוואה רשאכ ,המחלמה

 לש שערה ונינזאב לצלצ התע | .ןילופ יבחרב תומו ןברוח ,תוד

 ררק לע קומע בצעב ונבשח קר .הקותמ הקיסומכ תיֶרבה"ינוריווא
 םינמרגה םימעוט םהבש ,הלא םימיל םייח ועיגה אלש וניריקיו וניב

 .הלפמו המחלמ לש ןמעט תירבה יסייט לש םדימ

 .םיילענו םיליעמ רנל ונרפתו םיפירצב ונבשי םימלש םימי

 דסהל ונלוכיו םימח ויה רבכ תולילה .תוכימשה ושמיש םלג רמוחכו
 ונרפתו ונרזג הינשה הכימשה תא .םייתשל תחא הכימשב רדת
 זאמ .רורחשה לש לודגה עגרל תונכומ היהנש ידכ ,םישובלמ הנממ
 םג .תורידנ םיתעל ףירצה-תחיגשמ ונלצא התארנ ,חקלה תא הלביק

 שיא ונל עירפה אל ךכ .הנחמב רובעלמ וענמנ םיינמרגה אבצה ישנא

 .הריפתדיטוח ושמיש הלאו תוכימשה ןמ םיטוח ונאצוה .הדובעב
 -עו תומצל ונעלק הלא תא :םיכורא םיספל ונרזג תודחא תוכימש

 .ונילענל תוכרו תובע תוילוס ןהמ וניש

 .דיל דימ ורבע הלאו םיטחמ יתש לכח"ךסב ונל ויה ונפירצב

 תודחא .תידדה הרזע דוסי לעו תיתטיש הרוצב הדובעה תא ונגרא

 .תוילוסה תא יתרפת ינאו תומצה תא ועלק תורחא ,םיספח תא ורזג

 "פסמ ."חור יליעמ,, תמגודכ .טרופס תנפא יפל ונרפת םיליעמה תא

 .ונינישבו ונרזענ תחא אלו םחלה ןיכסב לכה ונרזגו ונל ויה אל םייר

 "וש םישנ םע םיסחי תורשוקו םיפירצב םירוקיב תוכרוע ונייה |

 דמו ץיוושואמ -- ףוחלאמל. םינורחאה ףרוחהי"ישדחב ואבוהש .תונ

 .ןתא חחושל תונמדזה ונל התיה אלש טעמכ התע דע .םירחא תונחמ

 ;ןתוא תושגופ ונייה יארקאב קרו ונלש תשורחה"תיבב ודבע אל ןה

 "לדנסב ודבע ןה .ןתא תכשוממ החיש םייקל תורשפא התיה אל ךא

 רשק לכ ורשקי אלש דואמ ןהילע וחיגשהו ,הסבכמבו הירגנב ,היר

 | .ונתא

 .תוכורא ןתא ונחחושו וניתושיגפל העינמ דוע התיה אל התע

 ךא .קירבסנַאוארל ואבוה ונומכו 1945 ראורבפב ץיוושואמ וחלוש ןה

 אלא ,הנחמל הסנכוה אל ,קירבסנַאוארל ןעיגהב .הנושמ רבד הרק ןתא

 -לאמל -- רתויב לודגה רוקב -- לגרב ולבוה םידחא םימי ךשמב

 לפנ קלח .םיילגרה תונוהבו םיינזאה ואפק ןהמ תובר לצא | .ףוה

 .ךרדב
 שדוח ונממ האצוהש ,םודאר הנחממ הרענ יתאצמ הלא םישנ ןיב

 הליבשב וניכהש ,ירַאה דצב םיבורק ויה וז הרענל .ונינפל דחא
 הלה סנכיהב .הנחמה ןמ האיצויש ינלופ וחלשו םיפייוזמ תוריינ

 .ורסאנ םהינשו םיצאנה ידיב לפנ ,תוריינה תא הל רוסמל ידכ ,הנחמל

 "שואב ,ןכמ רחאל םלוא | .ורונ םהינשש ,םיחוטב םודארב זא ונייה

 הסוכמה רדגה ירוחאמ ,ןשבכה חטשב תאזה הרענב ונחבה ,ץיוו

 וקסעוהש םישנאה לש םהייח ימי ויה םירופס המכ דע יעדיב .תוכימש
 .םיתמה תייחתל המקש תחאכ הרענה תא יתיאר ,ץיוושוא לש ןשבכב

 .םשמ לצניהל החילצה ךיא יל רפסל התצר אל ןפוא סושב

 דוע רשא .תודחא ויה ףוהלאמב יתרכיהש תושדחה םישנה ברקב
 -שגפ אל םלועמ םלוא .ץיוושואל קנאדיאממ ורבעוה ןכל םדוק הנש
 ןהמ .הנחמה לש רחאה הצקב הדשב ואצמנ ןה יכ .ץיוושואב ןית

 תרדוהמה "הנחמה"תנקז, תא ולסיח קנַאדיאמב םיצאנה ךיא יתעמש

 המתלמה"ייבש תא םגו ופאקה תא ,םיפירצה-תחיגשמ תא .ונלש

 תיטייבוסה תיזחה רשאכ .1944 יהלשב היה הז .םייתפרצהו םייסורה
 .ראשנש ימ לכ זאגה יאתל סנכוה ןילבול .ל .קב .ןילבולל הברקתנ

 וחתפו םיפירצה תוגג לע הירי"תונוכמ םיצאנה ודימעה קנַאדיאמב
 .חורבל ןורחאה עגרב וסינ רשא ,ופאקה לע שאב

 דַאנה וצר ,ונלוכ תא התניעש ,קנַאדיאמ לש "הנחמה"תנקז,, תא
 וכייתשה הילאש ,תורחבנ םישנ תצובק םע דחי ץיוושואל חולשל םיצ
 ןותנ ,יסור המחלמדיובש .הלעבש התוארב ךא .תושדחה יתורכמ םג
 ותא דחי הלפנו םירודכה רטמ ךותל איה םג הצר ,היריה"תונוכמ שאב

 ינעזעז ןילבול תונחמב םישנאה לש יגארטה םציק לע רופיסה
 -ראומ םיבורקה ידידיו לרוגל ירבחמ םיבר םש יתראשה | .דואמ דע

 בל תומלהבו רתויב םירמ םינשו םישדח יתרבע םתא דחיש ,הש
 בישהל םושנח לש ןתלוכיב חיה אל ךא .םייחב ראשנ םהמ ימ יתרקח
 תא ראתל יתיסינ ףאו תומשה לכ יתבקנש יפ לע ףא ,יתולאש לע
 .םהיארמ

 לשו קנאדיאמ לש םציק לע יתרפיסו יפירצל יתרזח רשאכ

 .תרגפמה הרענה ,הינולאל .תועמוד םייניעב לכה יל ובישקה ,ןילבול

 הניבה המ יתעדי אל .היניע תא ןמזה לכ ךשמב ינממ הריסה אל

 תואופקה .הינפ לע תונמתסמ באכ"תויוועה ךיא יתיאר ךא ,ירופיסמ

 דמה ךכ ,קנאדיאממ םישנה תא יתרקח ינאש םשכ .עבמה תורסחו
 לע םיטרפ רתוי יל םיעודיש ןנימאהב ,תולאש ילע ןלוכ התע וריט
 .התקיתש תא הקיספה אל הינולַאל קר .ןילבול

 יתלהבנ .יתנשמ הינולאל יתוא הריעה הלילב תרחואמ העשב ךא

 .הינולַאל תא יתוארב .ינפ תא תפטלמה דיב םואתפ ישיגרהב דואמ
 : זגורב יתקעצ

 '? הלילב רחואמ הכ ילא תאב המל,

 :גונע ישירח לוקב הרמאו ילע קפרתהל הלחה הינולַאל

 רפסל אל ךתוא ינא תשקבמ ךא ,ךליבשב והשמ יתבתכ ,םירמ,
 | ."שיא םושל רבד ךכ לע
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 תעדל תינרקס יתייה | .החרבו תללוגמ ריינ"תסיפ ידיל הבחת
 .יתדרי .הלילה עצמאב יל האיבהש ,ריינה לע הינולַאל הבתכ המ

 -לופ בותכ ,ריש יתיאר חריה לש שולקה רואבו הטימה ןמ ,אופיא

 תחמש לע םייתודלי םיזורחב תורוש עברא וב ויה ."ביבא,, םשב ,תינ
 יתנמאה אל ,םילפתה םיזורחה ףא לע .שפוחל םיעוגעגהו ביבאה

 הלע אל םלועמ .םתוא רבחל תרשכומ היהת תמטמוטמה הרענהש

 הילא וסחייתה לכה .בושחל תלגוסמ הינולַאלש ,יתעד לע

 עתפל הנהו .ונביבס שחרתמ המ ללכ ספות וניאש ,ללמוא רוצי לאכ

 ךשמב יתלדתשה תרחמל .רישב היעוגעגו הלבס תא הינולַאל העיבמ

 הא בותכל התוא עינה המ תעדל ידכ .התא החישב חותפל םויה לכ
 ,אופק טבמב יב הלכתסה .ןיטולחל הביגה אל הינולַאל ךא .רישה

 .הלמ הרמא אלו השאר תא הענענ

 דריוואה הרודח התיה םהבש ,החמשהו דחפה תושגר יכ ,הארנ

 יב םתוא העיבה איהו הינולאל לש םודרה החורל םג ורדח ,הנחמב

 .יתודלי ריש

 דיל םואתפ ורצענ ,שמש ףוטש רקובב ,.ןכמ רחאל םידחא םימי

 םודא בלצ ססונתה ןילעמש ,דב תוסוכמ תודחא תויאשמ וננחמ רעש

 לכ וחתפ .םיינמרגה םיחיגשמה לש םימויאהו תוקעצה ףא לע | .לודג

 "ומה םיחרואה תא תוארל ידכ ,רעשה לא םיפירצה ןמ הצירב םישנה

 -ה "םודאה בלצה, יגיצנ םה הלאש ,העומשה הצופנ דימ .םירז

 .ידֶאויש

 -ודא םיבלצ םע .םינבל םידמ ישובל םירבג ואצי תוינוכמה ןמ

 דימו הנחמה יחיגשמ םע תוכרב ופילחה םה .םהיתועורז לע םימ
 ונינזאל ועיגהש תוטעמה םילמה ןמ .םתא תרעסנ החישב וחתפ

 הנחמל סנכיהל םישקבמ ידאוושה "םודאה בלצה,, יגיצנ יכ ,ונוניבה

 םסינכהל ובריס םינמרגה .ןוזמ תוליבח הימכה ידבוע ןיב קלחל ידכ

 .ןוזמה וקלחי םמצעב םה יכ ,ונעטו

 הנתינ דימו הנחמה ןסחמ לא תוליבחה וסנכוה רבד לש ופוסב

 דה דיל הצובק לכ -- תורושב ורדתסי םישנה לכש ,לוקמרב הדוקפ

 וללכש תוליבחה תא רדוסמ ןפואב קלחל ולחה םינמרגה .הלש ףירצ

 ליתהדרדג דיל ודמע םידַאוושהו ,הדלוקושו םישבוימ תוריפ ,ןמוש

 .הקולחה רחא ובקעו

 םידָאוושה ולע ,ןהיתוליבח תא ולביק םישנ תואמ המכש רחאל

 ךשמית תוליבחה תקולחש םיחוטב ויה .הארנכ .ועסנו םהיתוינוכמל

 רלח תא םיצאנה וקיספה ,ומלענ םידָאוושהש עגרב ךא .אלמ רדסב

 קר .רזפתהל ,ןרותל דוע וכיחש ,םישנה לע וויצו תוליבחה תק

 ,רתיה לכ .תוליבח ולביקש תורשואמה םע ונמנ םיפירצ ינשמ םישנה

 םיניעבו תוצומק םייתפשב ולכתסה .תיאשרוה ונתצובק םג ןללכבו

 .םמצעל תוליבחה תא םידדוש םינמרגה ךיא ,תועמוד

 םהל חולסל ונלוכי אל .דואמ ונל הביאכה םידָאוושה תוגהנתה

 לכ וקלוחיש דע וכיח אלו םינמרגב הזכ ןומא וליגש .הדבועה תא

 %שאכ ,רקובב תרחמל דע ךשמנ םידָאוושה לע ונזגוו .תוליבחה
 וסנכוה רבכ םעפה .הנחמה ןמ ונאיצוהל הרטמב בוש ועיפוה עתפל

 רחא תודחא תועש ךשמב ונבקע הרוצע המישנב .המינפ םידאוושה
 דה םיחיגשמה ןיבו ידַאוושה "םודאה בלצה,, יגיצנ ןיב םירבדו"ןידה
 ילב איצוהל ומיכסה םיצאנהו הנבה ידיל ועיגה ףוסב .םייצאנ

 .ןהיפירצמ םישנה תא תויהש

 םיניצקה דחא .תורשואמה ןיב ,השראו ישנ ,ונא ונייה םעפה

 .ךרדל תונכומ תויהלו וניצפח תא רהמ ףוסאל ונילע דקפ םייצאנה

 בולעה ונשוכר תא ונפסא ,םיפירצל ונסנכנ החמשה םצועמ תומומה

 ונילא וגפה םירחאה םיפירצה לכמ םישנה .רכיכה עצמאב ונבצייתהו
 יפיסוה הז ןורחא עגרב .ןהידי ולכישו וכב ןהמ תוברו שואי"יטבמ

 תודמוע ונניאש לע ונב רועגלו ןהילוגרפב ונתוכהל תודחא תוחיגשמ

 שחלבו ונילא ושגינש ,תורחא תוחיגשמ ואצמנ ךא .הרושב רשי
 .ונב ןה תואנקמ יכ ןפיסוהב ,רשוא ונל ולחיא

 ליתל רבעמ ונמצע ונאצמו הנחמה רעש תא וגרבע ףוס"ףוס

 -חמ ידָאוושה "םודאה בלצה,, יגיצנ קר אל יכ ,וגיאר ןאכ .ינרקודה

 תוחכונמ ונעתפוה דחוימב .םירחא םימע יגיצנ םג אלא ונל םיכ

 םיינישו קירבמו רוחש ףוצרפ לעב קנע ,םהמ דחא .םידחא םישוכ

 יתוא אשנו ,ילא ךייחמ אוהשכ ,ויתועורזב יתוא חקל ,גלשכ תונבל

 התכב תושגרתה בורמו ,הנינ ,יתוחא הבשי רבכ הבש ,תיאשמה ךותל
 .יראטסה יכב

 בלצה, ישנא וששח וליאכ ,בר ןוזפחב התשענ םישנה תנעטה
 וקניז .םינפב ונייה רבכ ונלוכ רשאכ .םיצאנה וטרחתי אמש "םודאה

 .תודחא תועש ןתעיסנב וכישמה הקספה ילבו ןמוקממ תוינוכמה

 .לכוא ונל וקליח "םודאה בלצה, ישנאו חותפ הדשב ורצענ ךכ רחא

 בוש ונב ורתה ךכ בגא .םייופא המדא"יחופתו הבירב םחל ונלביק

 -מה תוביקה תא ידמ רתוי ץמאל ילב ,תוריהזבו טאל לכאנש בושו

 .תוקמוצ

 תויבבל הלא םירבג וניפלכ וליג ,החודהו םויאה ונארמ ףא לע
 "םודאה בלצה, יגיצנ .תועמד דע ונאיבהש גונע סחיו תליגרייתלב

 אקלופ ןזורה לש ותחלשמ םע םינמנ םה יכ .ונל ועידוה ידאוושה

 דה ליצאה לש ברה וסוחי תא ונינפל ושרפ וז תונמדזהבו טודאנרב

 ןא'ז ,םסרופמה ינואילופנה לשרמה לש ויאצאצמ אוהש ,ידָאווש

 תיתוכלמה תלשושה דסיימו וברוקַָאטנופ ךיסנ .טודאנרב טסיטפַאב

 דהו ךשוממה ןתמו אשמה לע ונל ורפיס ןכ .הידאווש לש תיחכונה

 ןמ םישנה רורחש רבדב םיצאנה םע טודאנרב ןזורה להינש ,ךבוסמ
 רוסמל םיצאנה ומיכסה ,ךשוממ םירבדו ןיד ירחא .ףוסב .תונחמה

 יבשב ולפנש םייצאנ םילייח דעב הרומתכ ,םישנ םייפלא םידָאוושל

 .ולא תורשואמ םייפלאל הכייתשה השראו ישנ תצובק .םיאקירמאה

 אקווד ךא ,המחלמה ץק ינפל םייעובש קר אב ונרורחש םנמא

 -ידבוע יפלא תואמ םיצאנה ידי-לע ודמשוה הלא םינורחא םימיב

 דמאמל ונייח לע ,אופיא .תודוהל ונילע .בערב ועווג טושפ וא ,הייפכ
 .טודאנרב אקלופ ןזורה לש םיליגר-יתלבה ויצ
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 שפנה לע הדימע ייולינ .נו

 םהיחא םד תמקנ םוקנלו םחלכהל םודאר ידוהי לע םהיתונויסנ

 דומעל םודאר ידוהי לש םהיתונויסנ ויה םייגארטו םיינוגיללש

 .ונמע יחצרמב םתמקנ תא םוקנל ,דורמל ,םחלהל ,שפנה לע

 תורשפא לכ וקתישש םייללכה םימרוגה ,ןבומכ ,ולעפ ןאכ םג

 ,םידוהיה תודידב ,ינמרגה חוכה תופידע : הליעי תודגנתה לש

 -ש היילשאהו המרמה"תוטיש ,תירזכאה תיביטקלוקח תוירחאה

 םינלופה םינאזיטרפהו םיקוחר ויה תורעיה םג .'וכו ביואה טקנ

 הצובק .תצרמנ הביאב םידוהיל וסחייתה .ק .א תרתחממ

 1942 ףוסב תורעיל רודחל החילצהש ,ידוהי רעונ לש הלודג

 םיברו .ןורחאה דע טעמכ םשפנ ונתנ ,בו ןמז דמעמ קיזחהלו

 םתופתתשה תוברל ,תישיאה ,תינאטנופסה תודגנתה ייוליג ויה

 ,יקנילברט הדמשהה-הנחמב ץרפש דרמב םודאר יאצוי לש

 .1944 .השראוב םינלופה תוממוקתהבו

 ייוליג לע םינמיהמ תודע ירבד לש הנטק הפוסא ןלהל

 .היילכהו המיאה תונשב םודאר ידוהי לש ירמו תודגנתה

* 

 : הדיעמ םודארמ לקניפרג לחר

 ילעבמ יל עדונ .םודארב לודגה וטיגה םקוהשכ 1941 ףרוחב

 -וסב ינסינכהל הצר אלש יפ לע ףא ,תידוהי תרתחמ םויק לע בקעי

 .הצינילגב רלדנס תיבב תרתחמה תפסאב עובש לכ היה ףתתשמ .הד

 םשב דחא םע ראשה ןיב ,םינוש םישנא םע רתסב םיעגמ םייק ןכ
 ."קעלורס,,

 -לופב םיזורכ הבו הליבח יתאצמ ,תיבהמ ילעב רדעהב ,םעפו

 םעש >יל עודי ."תינלופה תינכפהמה הגלפמה, תמיתחב תינ

 וקסע וירבח .לאמשה תורושמ םידוהי םג ונמנ תאזה הגלפמה

 .םישרוגמו םיריסא תוחפשמ תרזעל םיפסכ ףוסיאב הנושארו שארב

 עודיש ,עצלעז דחא רסאנ ,1942 לירפאב .ןוגראה ידיב היה קשנ םג

 אבוהו ,קעלורס םג רצענ המ ןמז רובעכ .קעלורס לש ופתושכ היה

 חוכב קעלורס אצוה רקובה תרחמל .תידוהיה הרטשמה תדקפמל
 ץלאנ אוה םג יכ ילעב יל עידוה זאו ,הדקפמה ןינבמ םינלופ ידיזלע
 ,ךוטניפ םשב םדא רסאנש דע ,רתתסה המ ןמז ךשמ ,חוהבל

 ,ואובחממ ילעב אצי זא .םינמרגל ןוגראה תודוס תריסמב דשחנש

 אצוהש ירחא ,קעלורס יכ ,יל עדונ ןמז רחאל .חכשנ ןינעה לכו
 .ברקב לפנו תורעיב ןאזיטראפכ םחלנ ,אלכהמ

> 

 ראורבפב "תויצקא,המ לאמשה יליעפ לש םתחירב תא וראתב

 : טַאלג לארשי רפסמ ,1942 לירפאבו

 .ןסחמב רתתסה ,וירחא ושפיח םינמרגהש ,יקסרַאלַאמ השמ

 ואבשכ .הנשלהמ האצותכ הארנכ ,ופטסיגה ידידלע הלגתנ ףוסבל

 יכ .עודי .ןיכסב ומצע רקדו חוכב דגנתה ,ותחקל ופטסיגה ישנא

 ינב לכ אלא אוה קר אלו ,יתרתחמ ןוגרא םע הנמנ יקסרַאלַאמ

 תא תולגל ילבמ .םייוניע רחאל דבאתה ףסוי ויחא םג .ותחפשמ

 | .וירבח תומש

 ר"ז בתוכ .בר ןמז םודארב ולעפ םיידוהי תרתחמ ינוגרא

 | | | : לפאנייוו

 הלוח ,ידוהיה םילוחה"תיבל הצינילג רברפמ אבוה 1942 תליחת

 תמועל .ורקבל אב אל שיא ותחפשממ .ןמרוק םשב םשרנש סופיט

 הדוהו הלוחב דחוימ ןפואב לפטל ושקיבש ,םישנא ינש ילא ואב הז

 םישנא .הצינילג רברפב תרתחמב תיטסינומוקה הגלפמל םרבח אוה יכ

 ליבשב ףסכ םוכס ףוסאל ינושקיבו .הינשה םעפב םג ואב הלא

 -סרובל תשורח"יתב ילעב לצא םייוסמ םוכס זא יתפסא .תרתחמה

 .תיבגמה תורטמ לע ועדי םימרותה .םירחאו ןמכוב ,חמצ תואק

 תועידי ידיב ןיא ותלועפו ופקיה לע םלוא ,לעפ תרתחמה ןוגריא

 .תוקיודמ

* 

 -ה תעשב .וטיגה ןמ תאצל רוסיאה ןמ םלעתה ידוהיה רעונה
 הזה יגארטה קרפה לע .יראה דצל תונטק תוצובק וננתסה תויצקא
 :ץרוק .ל רפסמ

 .ייטשלקניפ םשב דחא דבע וקסי'זובוא דילש םילוחה"תיבב
 ואבוהו ידוהי דוע םע הלגתנ .הווסומ םשב יראה דצב היהש ,ויחא
 .וחרבו םינמרגה לע ולפנתה ,הדקפמה םוקמל וברקתהשכ .ופטסיגל

 בוחר דיל ינשהו 9 וגיקסמור'ז דיל םהמ דחא הרונ החירבה תעשב
 ינמיס דוע הארה ןייטשלקניפו םילוחה-תיבל ואבוה .הקסבשראו
 .והותימהו ופטסיגה ישנא ואב םיימוי רובעכ .םייח

%* 

 :ץוקאר יבצ לש ותודע הנהו

 ,197ה ןב ,ןמנרב יבצ "אביקע, רבח .1940 רבמבונב הז היה

 בישה ןמנרב .'דנגוי"רלטיח,המ ןוירב ידיילע ץנפ ןגב ףקתוה

 .ךשוממ ןמז השק הלוח לטומ היהו תוירזכאב הכוה םלוא ,חוכב

 .תמ 1941 ביבאב ובוש ירחאו ,הארבהל והונחלשו ףסכ ונפסא

% 

 ימואלה דובכהו םייחה לע ןגרואמ קבאמל ךרד שפחמ רעונה

 ואב ,היצקאה ינפל דוע -- גרבנטור לחר תבתוכ -- 1942 ץיקב

 -בורחמ םיובנשריק הקנרפ) חשראומ "ריעצה רמושה.  תעונת יחילש

 -ש ,העונתה םעטמ םירשק ושמיש םה .(השראומ ןלפק ףסויו בושֶאי

 ורשקתה םה .קשנ גישהלו ,םיפינסה ןיב םירשקה תא קדהל השקיב

 -שמה לע .תנייוזמ תודגנתהל ופיטהו ותיבב והש ,הבלס ד"וע םע



 תוחילשב התיה הקנרפ .זא דבוד אל דוע הדמשה תונחמל םיחול
 "פב ךכדרחא הגרהנ | .םיירָא תוריינב תדייוצמ ,םימעפ המכ םודארב

 .השראו וטיג דרמב גרהנ ןלפק .ןילבול תורעיב תינזיטרפ הלוע

3% 

 :רנטיס לאיחי ריעמ הנהו
 השלש הבו ןייטשנרוב םשב תידוהי החפשמ יתרכה 1942 ףוסב

 דיגי רככ דיל ורג המחלמה ינפל .לטומו לאפר"םייח ,ןמלז :םיחא

 קטוג םתוחא לעב םג ררוגתה םתיבב .הדעסמ"ילעב ויהו .יקסנול
 םהל היה .תילגיל-יתלב הדעסמ ולהינ הקסבוקילרוש וטיגב .ץווק

 תחפשמ תועצמאב .רהוסה"תיב לומ ,תוריפל תונח לעב ,ינלופ רכמ

 םיחאה .יתרתחמ ןוגראל ךייתשהש שיאה תא יתרכה ןייטשנרוב

 גרהנ) גרבנזור םג םהיניב ,שיא השש דועו ינא ,ץרוק ,ןייטשנרוב

 -ל ,קשנב דייטצהל ,תנייוזמ הצובק ןגראל ונטלחה .(טראגטוטשב
 לעמ .תאז ונל חיטבה ינלופה .םינזיטרפל ףרטצהלו יראה דצל תאצ

 ונתרתתסה ובו .קשנל אובחמ רדסל ונלחתה ןייטשנרוב תרידל

 האב םייתניב .קשנ תשיכרל ףסכ ונתנ ינלופל .ךרוצה תעשב

 .רשקה ומע ונדביאז ,ראוניב "היצקא,ה
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 ונא ,תודגנתה תעונת ןוגראב םידוהיה וסנתנ םהב ,םיישקה לע

 :ךוב בלסי'צאימ לש ותודעמ םידמל

 יתשגפ םש = .בונלוווב הדובע הנחמל יתשרוג 1942 ויתסב

 לאכימ ,בונלוומ רסוורפוק ,ץיבולדישמ רלקניפ ,ץיבוקרב לאינדב

 ונתצובק .דועו םודארמ טרוגנייוו קי'זאי ,קיטישפמ ןמיוב ,ץינוקרב

 רשק ונרשק וז הרטמל .םינאזיטרפל תופרטצהלו החירבל הנגראתנ

 תורעיה רמוש רסמ ונרעצל .קסנוק תברקב םידוהי םינאזיטרפ םע

 .ברקב ופסינ םלוכו םינמרגל םינאזיטרפה לש םאצמיה םוקמ תא

 דבעש ,יקסבולזוק םודארמ ינלופ םע רשק ונרשק הזה ןויסנה ירחא

 .ק ,אמ םינאזיטרפה םע רשקתהל וניצר ותועצמאב .בונלווו הנחמב

 תא םנמא ולביק םה .אובחמב רומש היהש קשנ םהל רוסמל ונחטבה

 .וחד ונתוא םלוא ,קשנה

 י'זָאי לש ומש םימעפ המכ רכזנ תודגנתהה תעונת לע תועידיב

 :ןירווס ויחא וילע בתוכש המ הנהו .טרוגנייוו

 דמע ."היצקא,ה ינפל רצק ןמז בובלמ םודארל אב י'זֶאי יחא

 .קשנ ול היהו היתורושב לעפ ,תינלופה תרתחמה תעונת םע רשקב

 .הירגנוהל םשמו השראול חרב םודארמ
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 :ףיסומ דירפטוג לדנמ

 םשל רעונ תצובק הנגראתנ ,1942 טסוגואב "היצקא,ה ירחא
 קנז ,יקודוגיו קינומ ,לקניפרוג קלול :הב ויה ,וטיגהמ החירב

 ונישע .ינאו .ןרטש ,הינדוטס ,םיובנזור קדרפ ,טרוגנייוו קייזָאי ,רברו

 לעפמב יתדבע 1942 רבמבונב .םינאזיטרפל ףרטצהל םיצמאמ

 ינלופ לעופ יתרכיה םש .61 אטוגוַארט בוחרב "טפאשטריוודנאל,

 לש םינותעו םיזורכ יתלביק ונממו .ס.פ.פ רבח ,קי'צשאי'צאמ םשב'

 אוה .םינמרגב םחליהלו דגנתהל םידוהיה וארקנ םיזורכב .תרתחמה

 -אזיטרפל ףרטצהלו ,םירבח המכ םע ,וטיגהמ חורבל םעפ יל עיצה

 .רשקה דבא םייתניב .אובחמהו תוריינה תא ונליבשב ןיכי אוהו ,םינ

 השיגפה .רשקה תא שדחל ידכ וטיגהמ טרוגנייוו קי'זַאי אצי זא

 יאנתה יכ .עידוה ינלופה .6 וגיקסב'צלמ בוחרבש הירגנב התיה

 -יפ עצבימ ידי-לע רשוכ תוחכוהו קשנ תגשה :אוה םירבח תלבקל

 ןושארה חדקאה תא ונגשיהשכ .ינמרג בצומ וא םרדנ'זמ קשנ קוה

 .ןוגראל םידוהי םייתניב לבקל אל תושדח תוארוה לביקש ,עידוה
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 ה-0

 :רפסמ ןמזייפש חספ

 ,םינלופ םילעופ םע דחי ה'זליאב דבע םודארמ גרברבה םהרבא
 -ליא תורעיב לעפ 1942 ויתסב .םינאזיטרפל ףרטצהל ול ורשפיאש

 ,הגנל וסיג םג היה הגולפב .תידוהי"תינלופ תברועמ הצובקב .ה'ז

 לפנ גרברבה יכ ,ךכ רחא ונל עדונ הגנלמ .םודארמ תשוחנ"קצוי

 ודבא רתוי רחואמ ןמזב .קינב'זרַאיו תביבסב םימרדנ'זה םע ברקב
 .ומצע הגנל לש ויתובקע םג
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 :טאלג לארשי רסומ םודארמ םידוהי םינאזיטרפ לע

 ;ץיבקנס דוד לש ויפמ ונל עודי הביבסב תודגנתהה תעונת לע

 ומצעב אוה .םודאר וטיגל תובורק םיתעל אב היהש ,בולפי'צ בשות

 ידוהיה רעונה ליחתה הנושארה "היצקא,ה ירחא | .ןאזיטרפ היה

 -ייעחו םודאר יבשותמ .דיב קשנ םע בורל ,תורעיל וטיגהמ חרוב

 תב תינאזיטרפ הצובק הנגראתנ ,ןילווזו קספיל .בונזק ,בולפ'צ תור

 דרפה םע םירשקב ודמע םה .ןמרקא שירב לש ודוקיפב ,שיא 0

 הזוחא לעב .וז הביבסב ולעפש ,לאמשה יגוחמ םיינלופה םינאזיט

 .םידוהיה םינאזיטרפל הלחתהב רזע ,הקשב םשב בולפ'צמ ינלופ

 םעפ .תיפוצרפ"וד הקיטילופ להינ ,תימשיטנאה .ק .אה שיאכ םלוא

 תידוהיה הגולפהשכ .וגרהנ םלוכו םידוהי םינאזיטרפ השש ןימזה

 תינלופה היסולכואה םהילע הנישלה ,ה'זדוה הרייעה תביבסב התיה
 ולפנ וב ,זע ברק חקלתהו ףקוה רפכה .תינמרגה הירמרדנ'זה ינפל

 דצמ םג םלוא .שארב ןמרקא דקפמה םע םידוהי םינאזיטרפ 4

 תונטק תוצובקל ורזפתה םינאזיטרפה ראש .םיללח ולפנ םינמרגה
 הגולפב יכ ,ןייצל שי .ק .א ישנא ידימ רקיעב ,ולפנ םלוכ טעמכו

 רחא .תילאמשה תרתחמה תעונתמ םינלופ המכ םג ויה תידוהיה

 המכ ורזח ,םקשג תא וחיניש ,םינאזיטרפל הנינח וזירכה םינמרגהש

 םינמרגב :תותיזח יתשב םחליהל וצלאנ יכ ,הרירב ןיאב וטיגל םהמ

 יפל גרוהל ךכ רחא ואצוה הלאה םיטעמה םג םלוא .ק.א ישנאבו

 .םינמרגה ידיב התיהש המישר
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 "רימ, אקארקב תרתחמה תחילש דחוימ םוקמ תספות תויודעב

 .םסרופמה "הניטסוי ןמוי,ב םג תרכזנ איה | ."הק

 : לפנייוו-ןקלוו הבס םודאר וטיגב הרוקיב לע תבתוכש המ הנהו

 שקבמ והשימ יכ ,יל עידוהו ידוהי רטוש ילא אב ברעב 7 העשב

 ןוגראמ יתרבח תא יתשגפ יתעגהשכ .תידוהיה הרטשמב יתוא

 .הל הברע יננה יכ יתעדוה .דניקסביל הקרימ ,אקארקב "אביקע,

 .וטיגה תא תרחמל בוזעת הרימ יכ ,םכסוהו תובייחתה לע יתמתח

 .יתיבל הליל תנילל היתנמזה ינאו ,םיירַא תוריינב וטיגל העיגה איה

 ברעב 8-ב .ילא רוזחל התיה הכירצו טאווח קלול לא האצי ינממ

 ,הכלה ןאל ול יתעדוה .התחקל ידכ גרבצנימ המלש רטושה ילא אב

 -שה הרטשמב יכו רומח בצמהש יל ררבוה .הרטשמל האיבה אוהו

 עידוהש ,תידוהיה הרטשמה דקפמל יתרהימ .יתובייחתה תא ודימ

 .ופטסיגל עודי רבכ ןינעה לכ יכ יל

 לע הלאש .בוט חור בצמב התיה איה .התא יתחחוש

 ,דמשונ ונלוכ רבד לש ופוסב : הפיסוהו יתונבצע תביס

 היחא .אקארקל ינאיבהל התעדב היה .דיב קשנ םע תומל בטומ ןכל

 גורהל ךישמי לופי אל םאו םינמרג ינש אקארקב גרה -- הרפיס --

 םילבומ תויהל אלו םחליהל ונילע לבא ,תומל הנכומ יננה,  .םהב

 דה תא בוזעת רקובבו ררחושת יכ יתבשח .הרמא -- "חבטל ןאצכ

 האיצוה םנמא אוה יכ רנטיס רטושה יל עידוה רקוב תונפל | ,וטיג
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 הרזחוהו גרבצנימ רטושה ידי-לע הרצענ םלוא ,רבודמכ | ,וטיגהמ
 -ל התאצוה ינפל .ופטסיגה ידיזלע גרוהל האצוה ךכ רחא .וטיגל

 .הנוגרא תולועפ לע םיטרפ םוש הרסמ אלו םייוניעב הדמע גרוה

 .(אקארק וטיג ידרוממ ,דניקסביל קלוד לש ותוחא איה הקרימ)
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 לדנמ בתוכ ךכ לע .קשנ תגשה היה םילודגה םיישקה דחא
 : דירפטוג

 רשק םש ,"אטאב, לעפמב 1943-ב דבע ,רגסמ ,אינזוטס שרה

 4000 ריחמב קשנ ול חטבוה | .ינלופ תרתחמ ןוגרא םע םירשק

 ,רמא םינמרגל .ץיוושואל חלשנו רסאנ המ ןמז רובעכ .םיבוהז

 רשקמ תנשלהב רסאנש ,ררבתג .דבאתהל ידכ קשנ גישהל הצרש

 .ךכי"רחא רסאנ אוה םגש ,ךאטס םשב ינלופ
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 .םינאזיטרפל ףרטצהל ידכ תורעיל רודחל הסנמ ידוהיה רעונה
 : לפַאנייוו ר"ד בתוכ ךכ לע

 ,ףלודא לש ונב ,21 ןב ,ןמרפאלש חנ םע יתרג ןטקה וטיגב

 רדסל הצר .וטיגהמ החירב לע יתא רביד תובורק םיתעל .יאלמשח
 דונתב םינלופה םע םירשק רשק וז הרטמלו ,תוירא תודועת ומצעל

 דוסבו הצובק ןגראל היה ותעדב .דחי ותא ודבעש ,תרתחמה תע

 יודנָאְל .ןמדירפ רוטרא רטושה ןוגכ ,וירבחמ המכ סינכה תינכתה

 המכ ירחא .ךכירחא ורצענ הלא םיינש | .דועו (ןאיבאפ לש ונב)

 םיינש רובעכ | .רדגה ךרד וטיגהמ חרבו ינממו ותוחאמ דרפנ םימי

 רטוש ילא אב .םלענש תידוהיה הרטשמה הניחבה םימי השלש וא

 דובש המכ רחאל יל עודי אלש יתינע .ורדעה תביס תא רוקחל

 יכ ,רפיס .םיעורק םידגבבו ,ךלכולמ ,ףייע ,התיבה הלילב אב תוע

 -ועפב ףתתשהו קוטסילאיב דיל תינאזיטרפ הגולפב ןמזה לכ הליב

 -וקפ ולביק .וטלמנ םהו םינמרגה םופיקה םינורחאה םימיב .תול

 אוה .תשדוחמ השיגפל ןמזהו םוקמה עבקנו ,דוחל דחא לכ תגסל הד

 .תואלתהמ חונל ידכ ,םודארל ג'זבולאיב ךרד רובעל םייתניב חילצה
 ךשמל ותוא ונאבחה .םירודכ ויה ויסיכב ךא ,ריאשה קשנה תא

 וילא שגינ תבכרה תנחתב .וטיגה תא בזע בוש הלילב .םויה לכ
 תא ףיקתה אוה .ופטסיגל וריגסהל הצרו ויתודועת תא קדב ,רטוש
 ,םינלופה יפמ יתעמש תועובש המכ רובעכ .חורבל חילצהו רטושה

 .ברקב לפנש חינהל שי .םינאזיטרפל בוש ףרטצה יכ
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 -זייפש חספ בתוכ םודארב השראו וטיג דרמל ונענש םידהה לע =
 - :ןאמ

 .םינלופה ואיבה השראו וטיג דרמ לע תונושארה תועידיה תא
 ףוסב .תוחיתמ הררתשה .שדחמ וררועתנ "ןטקה וטיג,ב תוחורה
 המישר ןיכהל הנחמה תלהנה לע הרטשמה דקפמ הוויצ 1943 לירפא
 וטיגל יאמב 17ב עיגהשכ ."הדובעל חוליש, םשל םידוהי 50 לש
 50 תא איצוהל ידכ ,םיניארקואה םע דחי ,אקפאק רריפמרוטשרטנוא
 ואיצוה ,םאוב ירחא דימ .םלרוגל סחיב קפס רבכ היה אל ,םידוהיה
 ןיצק ,דירפ הבוק הארשכ .בונלוול ךרדב הצובקה תא םיניארקואה
 ליחתהו וחורב טולשל היה לוכי אל ,השענה תא /םידוהיה םירטושה
 ,הצור אוהש ןאל דחא לכ ךלי ,תורדגה תא וסרה ,קיפסמ :קעוז
 תא רסמ םיובננט ךינה ןישלמה !תוומל םידוהי רתוי ריגסא אל ינא
 םידוהיה 50  .ודבא ויתובקעו רסאנ דירפ .ופטסיגל הלאה םירבדה
 -בל הדעונ 'היצקא,ה יכ ,ךכ רחא ררבתה .בונלווב המ ןמז ודבע
 תמגוד ,דרמ לש ירשפא ןיערג תולגלו וטיגב תוחורה ךלה תא ןוח
 .השראוב וטיגה דרמ
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 רפסמ -- הירגנוהל החירבה ןוגרא--הנימב תדחוימ השרפ לע
 : טרוגנייוו ןירווס

 ואצומו יראה דצב אצמנש ידוהי ,רלוק םשב םדא םע ונרשקתה

 תידיהי החרבה ןגריא אוה .תודועת ינימ לכב ומצע ההיז .בובלמ

 -והימ לביק .היקבולסוכ'צ תולובגב ,םירהה ךרד ,הירגנוהל וטיגהמ

 תחרבה םשל םג ףסכה תא לצינ לבא ,םילודג םימוכס םירישע םיד
 דה םוקמ .1943 ץיקמ ותלועפ לע עדוי ינא .םיעצמא אלל םידוהי
 תודועתב הנפוקזל םישנאה תא חלש ןאכמ .השראוב ויה תושיגפ

 .הירגנוהלו .תיכ'צל ורבעוה םשמו ,םינמיהמ םיחילש יוולב ,תופייוזמ
 .לארשי-ץראל םשמ עיגהל ותוחאו תילגרמ קדוד וחילצה וז ךרדב

 לכ תרבעהל תורשפאה תא קודבל ידכ ,י'זֶאי יחא םג עסנ וז ךרדב

 קינומ .ךברוו :הצובקב ויה יחא דבלמ .לארשייץראל ונתחפשמ

 םיישק ירחא .ותשאו ךוב בלסי'צימ 'גניא ,רברוו הלפ ,יקסבוטפוא

 .םינמרגה תסינכ דע הראשנ םש ,.הירגנוהל ףוס-ףוס הצובקה העיגה

 קחא .לארשי"ץראל היכרות ךרד עיגהל ידכ היגמורל ורבע
 גוזהו ,ץראל עיגהל חילצה קלח .הינאב ופסינ יקסבוטפואו רברוו

 תרחא הניפסב התיהש רברוו הלפ .ןילופל תונוש תוביסמ רזח ךוב

 -הל הזוחא איהשכ ,ודבא הבש ,הינאה תא קוחרמ התאר יכ ,תרסומ

 טסוגואב 5 וא 4-ב הז היה .ינמרג ודפרוט תעיגפמ הארנכ ,תוב

 הצובק האצי ,ל"גה הצובקה תובקעב .אטשוקמ רטמוליק 40-כ ,4

 ידידלע ולגתנ םה .ותשא םע ןמיוב יאקסרובה הבו םודארמ תפסונ
 -והל אצוהו המשאה תא ומצע לע חקל רלוק .אקארקב ופטסיגה ןכוס

 .בושאלפ הנחמב ואלכ םירסאנה תא | .גר
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 :ןייטשקילג .פ תרמ םג תרפסמ רלוק הרקמ לע

 .בל ץמוא לעבו זירז ,רע .היצנגילטניא לעב ,30 ןב היה רלוק

 .1943 ץיקב םודארב עיפוה .ומד תיצמתמ םידוהי תלצהב עיקשה

 .לארשי-ץראל הירגנוה ךרד םחירבהל ידכ םידוהי איצוהל ליחתה

 םידוהי תורשע המכ וחילצה םא .םיצורצת ינימ לכ איצמה תוריקחב

 ותוריסמל ךכ לע תודוהל שי ,י"אל םשמו הינמורל עיגהל םודארמ

 ףאו ,אקארקב רצענ .ורכועב התיה םינישלמה די םלוא .וחור זועו

 ,"טדוט,, ינמרגה ןוגראב קיסעמ אוה םידוהיה תא יכ ,ןעטש יפ לע

 אוה יכ ,הדוהו תוריקחה תעשב םישנאה ירוסיב תוארל היה לוכי אל

 םג .תוומל םינודינ 7 דוע םע קוניצל סנכוה .םידוהי תלצהב קסוע

 ."גרוהל אצוה ודיב רבדה הלע םרטב םלוא ,חורבל הסינ

7 

 לחר תרפסמ .,םודאר ידוהי לש תילכלכ הלבח ישעמ לע

 : 'זרַאלַאימח

 ,הדובעה תא רשפאה לככ ךיראהל ולדתשה םידוהיה
 השמ לש תשורחה-תיב .םיבר םישדח םידבוע ויה תועובש תחתו
 ינלופ סדנהמ תלהנהב ,םינמרגה תושרב היה 'זרַאלָאימח המלשו
 בריס אוה ,ימיחה דוסה יוליג םשל ,םודארל השראומ השמ אבוהשכ
 ,וילע ץחלי םאש ינלופה סדנהמל רמא ףוסבלו ,תואלתמא ינימ לכב
 תא בזעו עתרנ סדנהמה .תרתחמב םיינלופה וירבחל רבדה עדווי
 ,רלייהנטכיל ר"ד םשב ינמרג סדנהמ אב ומוקמב .תשורחה-תיב
 'זראלַאימח .תשורחה"תיב תא להנל ול עיצהו 'זראלַאימח תא ארקש
 ינפלמ וידבועמ דחא אב ומוקמבו ,הלחמ-תדועת השראומ ול חלש
 דע .םירישכמהו תונוכמה תא ,לוכיבכ ,ןקתל הסינ אוהה .המחלמה
 -שכ .אנזופמ ינלופ סדנהמ חלשנ ותרזעלו ינמרגה לע סאמנ רבדהש
 -ב בוש ושפיח ,םייתלצעב ולהנתה בוש תשורחה"תיבב םינינעה
 הלודגה "היצקא,ה הליחתה םייתניב .השראוב 'זרַאלַאימח תא 2
 דבאתהל הסיג 'ורַאלַאימח .יקנילברטל וחלשנ ותבו ותשאו ,השראוב
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 תרתחמ ןוגרא לש םיליעפ םע רשקב אב אוח .והוליצה וידידי טלוא
 תשורחה-תיב לש ראסימוקה ימואתפ ןפואב עיגה םייתניב | .ינלופ
 חוכב ירַאלַאימח תא וריבעהו ,השראול ורזוע םע הלייהנטכיל ר"ד
 האצמהה תא ונממ איצוהל םימויא ינימ לכב ולדתשה | .םודארל
 יכ ,יל עידוה ינלופ לעופ תועצמאב .החלצה אלל םלוא ,תימיחה
 תא יל רשפיא ידוהיה רטושהשכ .בושח רבד יל רוסמל הצור אוה
 רבדל יל זמר .וייח תונש 44 ףא לע ןקזכ זא הארנ אוה ,השיגפה
 איבחהש תויעוצקמה ויתורבוחל ןפוצה תא הפ לעב יל רסמו ,שחלב
 ותאש רוכבה ויחאל םנכת תא רוסמאש ידכ ,תשורחה"תיב תוריקב
 .תשורחה"תיב תא תופתושב להינ

 ,הלח .םינלופה םילעופה תרזעב השראול ךכ רחא חרב השמ

 .תמ םשו ירצונכ ילגנוואה םילוחה"תיבל סנכוה
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 :ןייטשנרוב הנוי רפסמ קשנ גישהל םיצמאמה לע

 בוחרב םייאבצ םיטיהרל תשורחה"תיבב לבייל יחא םע יתדבע
 -עש ונטלתה .הקנילברט הרמה תמאה ונל העדונש רחאל .הנ'צלמ

 הללכ הצובקה .ירַאה דצה םע םירשק שפחלו שדחמ ןגראתהל וניל

 -אה ,גרבדלוג לדנמ ,(לארשיב תעכ) רטוש היהש ,רנטיס לאיחי תא

 השמו בירנייו קי'זי ,ךבוו קנז ,ינאו ,יחא ,ןמטכיר ףסוי ,ןמגז םיח
 בקעי ,יקסבשטס לאיחי :רתיה ןיב וכייתשה וז הצובקל | .גרבדלוג

 ץאמ לאירבגו ךורב םיחאה ,"קסונ, השמ לש רונב ,ןייטשרטניא

 .ה'זליאמ לדנייש םתוחאו םיובלייא בקעיו לדנמ | ,בושירקסמ

 -תיבב יתקסעוה ךכ םשלו ,ינלופה דצה םע רשקמ יתשמיש ינא

 יפל רקבמ יתייה םשמו ,יקסרבמירונ םיחאה לש תיכוכזל תשורחה

 .יתלבקש תבותכה

 ןכש םעפ היהש ,יקסבונרב םשב ינלופ לש תבותכ יתלביק םעפ

 ונל קפסל לוכי קשנל תשורח-תיב לחנמכ אוהש ,יל רמאנ .ונלש

 ונל רוסמי הנושארה הקסיעב יכ ,םכסוהו ותא יתשגפנ .םיחדקא

 בוכר אוביש ונרבדינ .דחא לכ בוהז 2000 תרומת םיחדקא העברא

 ,רבעשל הרות דומלתה דיל 28 הבולַאו בוחר דצמו ,םיינפוא לע

 ויה הקסיעל םידעכ .םיחדקאה םע הליבחה תא רדגה ךרד יל רוסמי

 רדגה ךרד ףסכה תליבח תא תרחמל יתקרז ,םכסומכ .בירנייווו רבוו

 דושח היה רבדהו ,חורבל רהימ ינלופה .הליבח הרזח ונלביקו --

 ..הב ויה םיחדקא תחת יכ ,ררבתנ הליבחה תא ונחתפשכ ,וניגיעב

 םנמאו .הנשלהל הנכס תמחמ רתוי וילא תכלל אלש יתרהזוה .םינבא

 ךישמא םא ופַאטסיגל יתוא ריגסיש ילע אוה םייא ,ותא יתשגפנשכ

 .ודירטהל
 םשב ינלופ םע ונרשקתה .ונידי תא הפיר אל הזה ןולשכה ךא

 רחא ינלופל רשק יתלבק ודי לעו ,הקזוטרק"הזרבב בשיש ,יקסבלבא

 םיריעצ וטיגהמ איצוהל חיטבהו ,קשנ טעמ ונל איצמהל ליחתהש

 ירהב תורעיל וז ךרדב תאצל וחילצה תוצובק המכ ,ןכאו .תורעיל

 רוזחל םהמ המכ וצליא םינלופה לש תופידרה םלוא ,הקסישקוטנַאיוש

 .םינמרגהו םינלופה יםע תויושגנתהב וגרהנ םירוחבהמ םידחא .וטיגל
 הכנ ,"הק'צנור, םשב דחא ינלופ ,רשקב ונתא דמע יכ ,ןייצל שי

 .תונמדזה לכב ונל רזעו הפי ונילא סחייחתהש ,דידילב

 השמ .,ןמטכיר ףסוימ יתלבק תולועפה ןומימל תואצוהה תא

 םיובננט חנ ןישלמה .האולמב הרמשנ היצריפסנוקהו ,יחאמו ,גרבדלוג
 השיגפ לכ תעשבו ,ונירחא תוקחתהל וליחתה דנבזוג ריאמ רטושהו

 .ונתברקב אצמיהל לדתשמ םהמ דחאש .םיניחבמ ונייה הצובקה לש

 התנמש ,תנגרואמ הצובק לש קלח אלא התיה אל הנטקה ונתצובק

 .דוסב רבדה רמשנ םייביטריפסנוק םימעטמ םלוא ,שיא 50 דע .30"מ

 .ליעל יתרכזהש םירבחה תא קר יתרכיה ינאו

 /קסונ, השמ לש ונב .ןייטשרטניא בקעי .יקסבשטס .לאיחי

 השמ .גנוטלַאוורעפטרַאדנַאטש .ס.ס לצא ודבע .בושירקסמ ץאמ ךורבו
 ,ס.סה ןסחממ איצוהש םיחדקא 4 םהל רסמ ,הצובקה רבח ,גרבדלוג
 וצלאנ ךכ רחאו ,"יקרוב, תנוכשב תחא הינלופ לצא המ ןמז ואבחתה
 דלופ םינוירב ידידלע וספתנ םש ,בושירקס תביבסב תורעיל חורבל
 .וחצרנו םיינ

 -וטנָאיווש תורעיל וחרב ה'זליאמ םתוחאו םיובלייא םיחאה םג
 .וחצרנ םשו ַאקסישק

 ונכשמה ,ןטקה וטיגה לוסיח ירחא .הנלוקשל ונרבעוהש העשב
 -ה םלוא ,תורעיל תאצל ידכ תואל וניכיחו וניניב רשקה לע רומשל
 רורחאהו ,םיטסינומוקל ונתוא ונפיה םיטסילאיצוסה .וביזכה םינלופ

 -תונחמל ורבעוה םידוהי לש בר רפסמש רחאל | .םינושארל םינ

 ,תונטק תורהנמ יתש ובצחנ .תינומה החירב ןנכתל ונלחתה ,זוכיר

 -יטרפל ןנתסהל וחילצה םהמ המכ .שיא המכו םירשע ואצי ןהיכרדו

 וא רכוס ג'ק 5 תרומתו ,םינלופה ידידלע ספתנ קלחו ,תורעיב םינאז
 .םינמרגה ידיל ורגסוה חלמ
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 .םודארמ םידוהי םג ויה ויפתתשמו הקנילברט דרמ ינגראמ ןיב

 :ןמרמיצ ףסוי יאמודרה רפסמ

 םירופכה םויב ונחלשנ ןאכמו ,השראוב ונייה המחלמה תעשב

 חבטמב הדבע .םודארמ לדנמ השצ תא םש יתשגפ .יקנילברטל 2

 םירבגה תטשפהב דובעל יתצלאנ ינא .ןסחמל הרבע םשמ | .ינמרג

 ונלחתה .םייחב ראשנ אלש ונעדי .םיפירצל תונורקהמ םתרבעה םע

 ,תונכהה לכ ושענ .דובכב תוומ לש ,דרמ לש תורשפא לע בושחל

 ונלצינ ףוסבל .תונוש תובסמ םויל םוימ התחדנ ספאה תעש םלוא

 .שפוחב (הקלאל) ץנרפ רריפמרוטשרטנוא טסידאסה ובש םויה תא

 ךכ לע ועדי 1 .סמ ונלש הנחמב .1943 טסוגואב 27ב הז היה

 ןסחממ ואצוהש חדקאו דייינומיר ינש יתלביק ינא .שיא 100זכ

 דירצל ךרדב ןמדזיש ינמרג לכ גורהל היה ידיקפתמ | .ינמרגה קשנה

 -- ונילא ופרטצי אל םינורחאה םאו ,םיניארקואה םירמושה לש םיפ

 ,דרמה תנכהב ליעפ ןפואב הפתתשה לדנמ השצ .םתוא םג גורהל

 םלוא ,צ"החא 5-ב ןתניהל התיה הכירצ תואה .ותגהנהב םגש ןכתייו

 -ירצה תתצהב ונחתפ .העש תיצחמב םידקהל ונצלאנ הנשלה ללגב

 ינש תא יתקרז ינא .ונתברקב ודמעש םינמרגה תא ונגרה ,םיפ

 יניארקוא יתגרהו ,תובהלב דימ התלעש ןיזנבה תנחת לע םינומירה

 .השראול עיגהל ונחלצה םשמו ,תורעיב םימי 3 וניליבו ונחרב .דחא
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 ,1943 ראוניב הקנילברטל ושרוגש םודאר ידוהי לש םלרוג לע

 : ןמרמיצ ףיסומ

 תא יתרכיה ,םישרוגמה םע םודארמ העיגהש ,תדחוימ תבכרב

 תא .דועו ,ותבו הטסידולמ ינוטנַא ,26 וגיקסמור'ז בוחרמ בךפלמיה

 דחא אוה יכ ,רריפמרוטשרטנואל ירמאב ןורקהמ יתאצוה ןורחאה

 לע םינמרגה ינזאב ןגינ הטסידולמ | .ןילופב םילודגה םיאקיסומה

 לע ףא .הפי הניגנה התלע אל ,רוקמ אופק היהש ןויכמ םלוא ,תיחופמ

 תוומה הנחמב תרומזתה תא להינ .הנחמב םינמרגה והוריאשה ןכ יפ

 רוטרַא תרומזתה תא להינ 1 .סמ הנחמב) תוממוקתהל דע 2 רפסמ

 השצו הלחש .גרבצנה קרמ םג עיגה יאשראוה חולשמה םע .(דלוג

 -נסקול אבוק םג םש היה .גרוהל והואיצוהש דע וב הלפיט לדנמ

 לש תודועת יפלא יתאצמ הנחמב יתדבעשכ ."ופאק, שמישש .,גרוב

 .1942 טסוגואב ןושארה "חולשמה,,מ םודאר ידוהי

 יכ ,רלימ .י בתוכ ,1946-מ 18 ןוילג ,"גנונפַאה רעזנוא.  ןותעב

 דרמה  ימזוי ןיב לדנמ השצ הניוצ ,יקנילברט דרמ לע תודועתב

 .1905 ינכפהממ היה היבא .1916"ב םודארב הדלונ .וינגראמו
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 :רקסנוק םהרבא רפסמ

 .םודאר דיל הלוסוו רפכב ינמרג לעפמב יתדבע 1942 ףוסב

 "דובע תרטמ .רפכה תברקב םייסור םייובש וב ויהש הנחמל ונחלשנ

 -ב ופסינ םייובשה לכ טעמכש ירחא ,הנחמה תא תוקנל התיה ונת

 םהל ועיצה םינמרגהו ,הנטק הצובק קר םייחב הדרש | .סופיטבו בער

 .תוומל םתוא םג וביערה ובריסשמו ,בוסלוו לש היזיבידל ףרטצהל

 םהירחא ראשנש המ לכו םייובשה ידגב תא ףוסאל היה ונדיקפת

 .ינרקוד ליתב רדוגמ היה םיפירצ תורשע המכ ליכהש חטש .ףורשלו

 קמועב ףתרמ ונרפח .רקנובה תא תונבל ונטלחה דדובמ ףירצ תחת
 םישרקב ונקזיח תוריקה תא .רטמ 212 לש בחורבו םירטמ ינש לש

 "ב םישנא 8 זא ונדבע .ףירצה ביבס ונרזיפ המדאה תאו ,תוכימסבו

 ונסנכה .ראבה תברקב םימל עיגהל ונפאש רקיעב .רפסמ םימי ךשמ

 הלילב .הנישל תוטימכ ושמישש רמצ יסוכמ םישרק השלש רקנובל
 לושיב"תנוכמו רוא ונל היה .בורקה דומעהמ למשח יטוח ונרבעה
 "ה תא ונבזעו חתפה תא וניווסה ,ןכומ היה לכהשכ .הנטק תילמשח

 -ל תשורחה"תיבל םילעופה לכ תא וריבעה םייעובש רובעכ .םוקמ

 ורג םה .רקנובב וראשנ ירבח םלוא ,םתא יתכלה ינא .יקנויפב קשנ

 גישהל ידכ רקנובהמ ואצי םה ןוזמה יאלמ לזאשכ .תועובש 4"כ וב

 התיהש המדא יחופת לש המירע אצמנ םוקמהמ קוחר אל | ,ןוזמ
 םיקש םע הלילב ושגינ םהמ םידחא | .ינמרגה ריוואה ליחל תכייש

 ,םיעורקה םיקשהמ המדא"יחופת רפסמ ולפנ ךרדב .םתוא ףוסאל ידכ

 אלל םלוא ,םישופיח וליחתה .רבדב וניחבה םיינמרגה תורמשמהו

 רקנובה תא בוזעל וטילחהו םתוא ולגיש וששח םישנאה .תואצות

 .םודארל רוזחלו

 : רקסנוק ףיסומ רחא החירב ןוגרא לע

 דל ינא םג יתחרב .המויא התיה קשנל תשורחה"תיבב הדובעה

 4 תב הצובק יתנגריא השדח היצקא לע תועומש ועיגהשכ | .םודאר

 .כנאו ,ןזדניל ,בוקרטויפמ -- ןרוה םהרבא .ץיבולארזי קבס :םישנא

 -ש יניארקואה רמושה .גלש תרעס התיה ברעב 1943 ראוניב 15"ב

 הדגל ונברקתה עגרה ותואב .ןופירצל ברקתה ליתה יטוח דיל רמש

 םיחבטמה תיב דיל .רובעל ונחלצה .ותוא ךותחל ונלחתהו ליתה

 'ץיבולארזי  .הקידבל וניתודועת תא ושרדש םימרדנ'ז ינש ועיפוה

 אורקל ליחתה םרדנ'זהו ואיצוה אוה .יוהיז סיטרכ לעב ידיחיה היה

 תוריהמב ףלש עגרה ותואב .ינשה םרדנ'זה קיזחהש סנפה רואל

 דשו ונחרב .הצרא חנצש םרדנ'זה שאר לע הכמ תיחנהו ןטק ןזרג

 ךרדו ןטק לחנ ונרבע .ינשה םרדנ'זה לש תויריה תא קוחרמ ונעמ

 התיה רבכ יילריפל ונעגהשכ .השראול ךילומה שיבכל ונעגה תודשה

 ינלקתנ ,גרוהל םישנא םיאיצומ ויהש םוקמב ,ךשוחב .הלילב 2 העש

 .ןזדניל תא ריכה םהמ דחא .ונתוא ורצעש םיינלופ םירטוש ינשב

 וישכעו ,טידרקב הרוחס יל תתל תיצר אל םעפ ףא, רמושה רמא

 דחשל שקיב וליאכ העונת השע 'ץיבולארזי ."ךשאר הז רובע ןתת

 ונקפסה אל .שארב תחא הכמב וליפהו ןזרגה תא איצוה ,רטושה תא

 ינשה רטושה רודכב לפנ ןרוהו ,הירי העמשנשכ םירטמ 20 רובעל
 בצמב הנחמה תא ונאצמ .הלוסוו רפכל ונעגה רקוב תונפל עבראב

 רבכש ונחביה ,רקנובה םוקמל ונעגיהשכ .הרבעש הנשב והונבזעש

 םלוא .םימ אלמו הצחמל סורה היח רקנובה .םינמרגה ידידלע הלגתנ

 םויב .םיקזנה תא ןקתל ונלחתהו ,וב שמתשהל הרירב ןיאב ונטלחה

 לש התקבל ונברקתהו רפכל ונעגה .ןוזמ גישהל ונאצי ישילשה

 זא ,ונתא רבדל הצר אל הלחתהב .ונל רכומ היהש ,לגירק םשב רכיא

 רכמו ונל הנענ אוהו ,תנייוזמו הלודג הצובק ונא יכ ,וילע ונמייא

 -ב הבישיה 'ץיבולארזי לע הסאמנ םימי המכ רובעכ .םחל וליק 0
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 ידוללע םש רצענ .בוקרטויפ ותדלומ ריעל רוזחל טילחהו רקנוב

 לכ .ןזדנילו ינא ,ונינש ונראשנ רקנובב .גרוהל אצוהו ופאטסיגה

 ילב ונראשנ םימי 8 רובעכ .רקנובהמ ונזז אל םחלה קיפסהש ןמז

 ףלח ראוני .םחל וליק 50 לגירק רכיאה לצא וגינק בושו ונאצי ,םחל

 רקנובב תפסונ הייהש .ואפק רקנובב םימהו ,רוקה רבג ראורבפבו

 ונרדח .שק אלמ ןסחמ היה הנחמהמ קוחר אל .תירשפא-יתלב התיה

 יקובקבו םחלה תא םש ונסנכה .ונינשל "םינק,, ינש ונרדסו וכותל

 העונתב ונשגרה ראורבפ ףוסב .היתש ימכ ונשמתשה גלשב .םימ

 .רקנובל ונרזחו ,שקה ןסחמ ביבס

 םלוא .םימו םחל ונלש ידיחיה ןוזמה היה םישדוח המכ ךשמב
 .לזא ףסכהו הפקהב רוכמל בריס רכיאה יכ ,וטעמתנ םחלה תונמ םג

 התקבב ונייהשכ .םחל ונממ גישהל בוש וילא ונאצי סראמב 16זב

 ךא ,ינמרג רטשמב ונלקתנ לזמה עורל .תובקיע ונראשהו גלש דרי

 "ה ונאציו םחלה תא םינפב ונראשה .רקנובל םולשב עיגהל ונחלצה

 דונת לוקל ונררועתה רקוב תונפל .תובקעה תא שטשטל ידכ הצוח

 חתפ תא וליג םה .ונתוא ושפיחו הנחמה חטשב ויה םינמרגה .הע
 ונדחפ םלוא .וקלתסה -- םימ האלמ הסינכהש וארשכ ךא ,רקנובה

 .שדח רקנוב ונינבו הלוסוו רעיל ונרבע לירפא תליחתב .ראשיהל

 | .1944 ינוי דע ונכשמה ךכו ןוזמ ונללש םירפכב

 רעיה תא ונבזע .רעיה רמושב רקנובה דיל ונחבה דחא םוי

 -תהשכ .הלוסוו תזוחאבש האובתה תודשב תועובש המכ ונרתתסהו

 דמצב רוב ונרפחו .קסנילדַאיל בורקה רהנה תפשל ונרבע ריצקה ליח

 ונצלאנו ,םוקמב ץחרתהש .רענ ונתוא הליג .רהנה לש הכובסה היח

 יכ ,םוקמה ירכיאמ ונל עדונ ייזדוטראב תביבסב .םשמ רוקעל

 -סהל ונקספה .םיגוסנ םינמרגהו הלסיוול דע רדח יטייבוסה אבצה

 .היבמ'זטסיל דע ונעגה ךכו .םירפכב יולגב בבותסהל ונלחתהו רתת

 .דועו ,ויחא ,ןמרל השמ ,ןמטוך ןמלז םיאמודארה םע ונשגפנ ןאכ

 יתיארה .רעיב טלקמב ורגו יקנויפב קשנל תשורחה"תיבמ וחרב םה

 .המדאל תחתמ םימ תורוקמל םיעיגמ ךיאו רקנוב םינוב ךיא םהל

 תוצובקל רזפתהל ונטלחה תוריהז םשלו ,םיאמודאר 15 ןאכ ויה

 יי'זדוטרבל ןוויכב םירוחב 7 דוע םע אציש ,ןזדנילמ זא יתדרפנ .תונטק

 -לאמש םינאזיטראפ 3 דוע םע םש היהש ,ינלופב יתלקתנ רעיב

 ינמרג קשמ ונפקתה דחא הליל .קשנ ונל ונתנו ונתא ורבחתה .םיי

 םהו ,םתוא ונפקהש ,םינייוזמ םינמרג השולשב ונלקתנ םעפ .רפכב

 המכ וטטוש םה .םיצאנב וסאמ ןמזמ יכו תיזחהמ וחרבש ורפיס

 ינמרג שובלב .םקשנ תא ונחקלו םהידמ תא םהמ ונדרוה .תועובש
 ,וגלקתנ םירפכה דחאב .תונוזמ םירכיאהמ גישהל תולק רתיב ונלוכי

 דידןומיר ונקרז .שאב ונילע וחתפש םינמרגב ,התקבב רוקיב תעשב

 דחי ,שיא 207ל דע ונתצובק הלדג םייתניב .תובהלב התלע התקבהו
 -ה תחאב ונלקתנ יחאיפ רפכב .םינמרגה תשולשו םינלופה 4 םע

 .ותוא וניקלה .ןוזמ ונל תתל בריס אוה ."שטיודסקלָאּפ,ב תוזוחא

 -ניב .תואובחמ לש המלש הרוש רעיב ונרדיס .1944 טסוגוא

 םה .בובארג תורעיל במא'זטסי תורעימ ןזדניל תצובק הרבע םיית

 םימראדנ'ז ידידלע ופקוה רכיא תנשלה בקעו ,םויה רואל וכלהתה
 םילוצינ ינש .ןזדניל םהיניבו םירוחב 6 ולפנ .שאב םהילע וחתפש
 יחרבש םירוחב 6 דוע ונילא ופרטצה ןמזה תצורמב | .ונילא ועיגה
 םידוהיה ררוצ לש הזוחאה תא ונפקתיה 1944 רבוטקואב | .יקנויפמ
 -מרגה הירמראדנ'זה תא קיעזח אוה .יי'זדוטרב דילש רפכב יקסרוג
 אצמנ וב ,רקנובל תגסל ונקפסה .ונירחא בוקעל הליחתהש ,תינ
 -קעב ונאו ,תויריה תא םעמשב ונירבח וגוסנ םייתניב .קשנה ןסחמ
 -ה ידיל ולפג ,וקרעש םינמרגהמ םיינש .בוקוטסל ךרדב ,םהיתוב
 ,גרוהל ואצוה -- המחלמה ירחא םירכיאה ורפיסש יפלו ,הירמראדנ'ז



 תורעיב ונראשנ תחא הצובק םע ינא .תוצובק יתשל : ונדרפנ בוש

 תביבסל הרבע ,ןייטשלקניפ לאלצב םע ,הינשה הצובקהו ,במ'זטסי

 .הלוסוו

 -תותה ימער יפל .1945 ראוניב 15 דע תורעיב דמעמ ונקזחה ךכ

 .תיטייבוס הפקתה הליחתה יכ ,ונוניבה םינוריוואה םוזמזו םיח

 ותואב השבכנש ,םודארל םודאה אבצה םע דחי יתסנכנ םוי ותואב

 ריחי ועיפוה תרחמל רבכ םלוא ,דחא ידוהי ףא םש ונאצמ אל .ברע

 רבכ ויה ראוני ףוסב .ריעה תובוחרב ,םיערק ישובלו םירוויח ,םיד
 .םידוהי 50 םודארב

 ריפח ךרד תשאונ החירב ,.םיאובחמב םייח ,יראה רבעל החירבה

 : טדאטשטוג לאומש ותודעב ראתמ ,הלעתו הר

 ,אקסווָאקַארקדוראטס בוחרב ץחרמה תיבב יתדבע 1943 ויתסב

 תבכרב עיגהל םירבח 5 דוע םע יתחלצה .השראול חורבל יתטלחהו

 בוחרב הריד יתגשיה דידי תרזעב | ."םיירא תוריינ,ב השראול

 וישכעו ידוהיל תכייש התיהש הריד .תיעיברה המוקב .46 הקסנאפ

 ,תוסינכ יתש ויה הרידל .םירדחה תא ריכשהש ,ינלופ רווד וב רד

 םהיניבו ,םידוהי 4 דוע םע םש יתרג .םישרקב המוסח תחא ןהמ

 ירוחאמ םוריח תעשל ןכומ טלקמ ונל היה | .ןינוקמ יקסני'צשל ד"וע

 ונמליש תונוזמו הריד דעב .ןורא ךרד וילא הסינכהו ,םינבל לש ריק
 דחא ונילא עיגה ,םישדח המכ םש הניהשש ירחא .בוהז ףלא 1

 תורפס היה איבמ .ןומא ול ונשחר .ונידידימ הצלמה םע "קשל, םשב

 םואתפ םלוא ,ןוציחה םלועה םע ונתוא רשקמ היהו תילאגיל-יתלב

 "ה ףקוה 1944 יאמב /םנמאו .הנכסב ונמצע ונשגרה .וירוקיב וקספנ

 דני'צשלו ,תלדב תותבח ונעמש .ופאטסיגו .ס .ס ישנא ידי-לע תיב

 ריכה אוה ופאטסיגה ישנא ןיב .לוענמה רוח ךרד לכתסהל שגינ יקס

 ךותל תוירי ועמשנ !"ונדבא. :קעצו רדחל הרזח ץפק ."קשל,, תא

 תוגרדמה"רדחל ךרדה תא ומסחש םישרקה תא יתאצוה ינאו ,תלדה

 רראשנ .הלעפ אלש תילעמה חתפ ךותל יתסנכנו הלעמל יתצר .ינשה

 דע ,םיעגר 15 ךשמב ,תישימחה המוקב ,תילעמב תויולת םיידיב ית

 םלוא ,תילעמה חתפ ךותל וציצה םינמרגה .ץמאמהמ ופפורתה ידיש

 ,לזרב תכיתח לע לגרב ןעשיהל יתחלצה םייתניב .יב וחיגשה אל

 -המ יתאצי ,טקש ררתשהשכ .םייתעשכ דמעמ יתקזחה הז בצמבו

 םיינלופ םירטוש המכ םש ודמע .חורבל ידכ רעשל יתדריו אובחמ

 הציפקב תעדל ומצע תא דביאש ,יקסני'צשל ד"וע לש ותיווג ךיל

 .םוקמב וגרהנ םה םגו ,חוכב ודגנתה ירבח ראש .תיעיברה המוקהמ

 !"ידוהי הנה, :םירטושל הארקו הינלופ הנכשה יב החיגשה רעשב

 -כתה לכ ינממ וחקל .הרטשמה תנחתל ינואיבהו ינוספת םירטושה

 דב 21 תבשב ,םימי 4 רובעכ .קוניצל ינוסינכהו ילצא ויהש םיטיש

 .ךוש תורדשב ופאטסיגה לש תידוהיה הקלחמל יתרבעוה ,1944 יאמ

 עגרב .ריקל םהינפ םלוכ .םידוהיכ םידושח 15-כ ויה רצו ךורא אתב

 תא רודזורפב יתשגפ ,שומשה-תיבל תשגל תושר יתשקיבשכ םייוסמ

 בייח ידוהי לכו ידוהי התא, :הנע ,תאז השע עודמ ויתלאש ."קשל,,

 ."! תומל

 יתידוה .טדנארב עודיה חצורה לא הריקחל יתאבוה םויה תרחמל

 ינא, .למלימ ,בוט הז ,ןכ -- .תוינוכמ גגז .םודארמ ידוהי יננה יכ

 ללגב -- .ימ ללגב עדוי םג ינאו ,יתרמא ,"תומל ךלוה יננה יכ עדוי

 -דח ךשמב ונל איבמ היהש "קשל, לע ול יתרפיס זאו :לאש +ימ

 דימ וסינכה טדנארב .קשנ םג ונל עיצהו תיצאנ"יטגא תורפס םיש

 .יתוא ריכמ אוה יכ תודוהל בריס אוה םלוא ,היצטנורפנוק םשל

 דעוימ היהש 256 אתב יתאלכנ ."קאיבאפ,ב יתא דחי והובישוה

 -תתש דע ,גרוהל האצוהל עגר לכ וכיחש .9 םש ויה | .תוומל םינודנל

291 - 

 םויו ןושאר םוי ,תבשה ךשמב תוומל יתיכיח | .10 לש הסכמה אלמ
 דיומ ידוהי רכוז ינא םהיניבש ,םישנא המכ םע הרכה יתישע .ינש

 - תובותכ ויה אתה תזריק לע ."ןופינרוה. המריפה להנמ ,הנ

 השולשב יתנחביה רתיה ןיב .םינודינה לש םינורחאה םייחה ינמיס

 ןתנ ר"ד ינא, :הרמא תחא תבותכ .םודארמ םידוהי לש תומש

 םש הזיא םושר היה ןאכו . . . ללגב תומל ךלוה םודארמ גרבנטסק

 השמו ראנוק ידיב תובותכ ויה תורחא תובתכ יתש !רכוז ינניאש

 .ןמסייוו

 -תיב רצחל אתה ישנא תא ואיצוה רקוב תונפל ישילשה םויב

 :.ס .ס ישנאמ דחא ינלאש יתעתפהל .םישנאה יוהיז ליחתה .רהוסה

 ראשה תא .דצב ינדימעה אוה | .יתינע ,ןכ :"רסאלגוטוא התא,

 יתנווכוה ."יתשרדנ,ש 256 אתמ ידיחיה ידוהיה יתייה .תוומל וליבוה

 ויה ."קאיבאפ,ב ופאטסיגה ליבשב תדבועה עוצקמ-ילעב תצובקל

 םייחה םהיניב .םהיתועוצקמב ןילופב רתויב םיבוטה םיחמומה הלא

 גגזכ .םיבכרומ םילוענמל החמומ דועו ןמוקא םסרופמה יאשראוה

 יתייה אצוי רקובב םוי לכ .קאיבאפ,ה םוחתל ץוחמ הדובע יתלביק

 תנקתהב יתדבע .םינלופ דוע םע סורהה אקצילמרק בוחר חטשל

 החירב לש ןויסנ לכ דעבש ינוריהזה םה .ופאטסיגה ינינבב תושמש

 חורבל יתדמע .החירבל ךרד יתשפיח ינא ךא .הארתה ילב יב וריי

 ללגב ,"קַאיבאפ,המ יתוא ואיצוה אל םוי ותואב ךא ,ישילש םויב

 -תיב םוחתמ םידוהי דוע ואיצוה אל זאמו ,םידוהי השולש תחירב

 32 יקסמור'ז בוחרמ ןמרקא רלדנסהו ,היצקלס הכרענ | .רהוסה

 םירגנה םע יתדבע התע .ורונ ,םודַאר דילש בוקי'זר'זדמ טייחו

 ירבח ינפל יתראית .עונמ םגו םינוש םירישכמ וב ויה ,ףתרמה ךותב

 ד-שכ וב יתנחביהש בויבה תלעת ךפש לש םוקמה תא קוידב

 תינכת דביע ,ידוהי ,יקסנודרוק 'פורפ .הצוחה הדובעל אצוי יתייה

 ףתרמהמ םירטמ 8 רופחל היה ךירצ היפלש .הריפח לש תקייודמ

 "ישה תיבל ונאצוה המדאה תאו םימי 6 ונרפח .ןמוסמה םוקמל דע

 בחורה לכל המוסח איה יכ ,ררבתנ הלעתל ףוס"ףוס ונעגהשכ | .שומ

 דכמה תא םג ונרסיה .השראו וטיגב דרמה ןמזמ דוע הארנכ ,םינבלב

 ב ג .הזה לוש

 דחה תעד תא חיסהל ידכ ,לבזה יחפ תא ונתציה החירבה ינפל

 הלעתה ךרד ונעגיהו םישנא 10 ונחרב .ףתרמב שחרתמהמ םירמוש

 -תיבל ונרדח .רפייפ לש תשורחה תיב חטשב ,הבופוקוא בוחר דע

 "תיבב .ילוי ףוסב הז היה .םירבקב ונרתתסהו קזנובופב תורבקה

 ןיב | .תינלופה תוממוקתהה ץורפל דע ,םימי המכ וניהש תורבקה

 יקסנאנזופ יאלמשחבו ,השראומ קי'צלוראק"ב רכזנ ינא םילוצינה

 .אנזופמ

 רוהי 3000 דוע םיאצמנ םודארב הנלוקש בוחרב זוכיר הנחמב

 תא םידוהי םיסנמ תאז ףא לע .החירבל תורשפא לכ ןיא .םיד

 -ש רקנובב ןולשכהמ ושאונ אל .םדוק ורכזנש ,קנוב םיחאה | .םלזמ

 : ץישפיל גילז בתוכ ךכ לע .הלגתנ

 השראומ ידוהי רענ שמיש זוכירה הנחמב םילוחה"תיבב דבועכ

 "תושמ תוחוכב רופחל העצהב וילא ונפ קנוב םיחאה .בולוס םשב

 "רדג תברקב אצמנ םילוחה"תיב ייראה דצה רבעל הלעת םיפ

 םיחאל רשפיא בולוס .חתפמב לוענ שומיש תיב היה םוקמב .ליתה

 -תהו שומיש"תיבל הלילב וסנכנ םה | .םילוחכ תוטימב ראשיהל קנוב

 ויה רדגל שומישה"תיבמ קחרמה .תולילב ודבע | .תוריפחב וליח

 ויהשכ .הקומע הריפח ורשפיא אל המדאל תחתמ םימה .םירטמ 4

 הלילב אצי בולוס .המדאה תצק העקש ,רדגל ךרדה עצמאב רבכ

 לדגמה לעמ רמושה וב חיגשה .םוקמה תא רשייל ידכ רדעמ םע



 ,ספתנ החירבה תעשבו רדעמה תא קרז בולוס .הקעזא תואל הריו
 25 וקלוה קנוב םיחאה ינש םע בולוסו התלגתנ הרהנמה תיינב

 דל תואכ םיינועבצ םילוגיע ורייוצ בולוס ינפ לע .דחא לכ תוקלמ

 החירבה ןמזמ הלאה םירויצה ויה רבכ קנוב םיחאה ינפב .חרוב

 םיטסיבידיצרל סחיב דוחיב ,"לקה,, שנועה אוה ינייפוא .תמדוקה

 דה יכ ,תוומ שנועב ושמתשה אל הז זוכיר הנחמב .קנוב םיחאה

 .הדובעה ךרוצל םישנאה תא קיזחהל םינינועמ ויה םינמרג
0 

 : גרבדלוג השמ רפסמ ,דיב קשנ םע םידוהי 3 תחירב לע

 הנלוקש 'חרב הנחמב םישופיח .ס .ס ישנא וכרע 1944 תליחתב

 הנחמה יריסא ושבל רבכ ןמזה ותואב יכ ,םייחרזא םידגב ירחא

 3 לינשה קולבה לש גג תיילעב ולגתנ םישופיחב .םיספב םידגב

 חקפמה יניעב ןח ואצמו םישדח ויה םידמה .ס.ס ידמ לש תופילח

 --רטניא בקעי ידידלע םש ואבחוה םה .ומצעל םחקלש םיקולבה לע

 םינמרגה לש תוטייחל הכאלמה-יתבב ודבעש ,רבורוט והילאו ןייטש

 .החירב תעשל ןהב שמתשהל ידכ םואיצוהו

 -ירב תרוצ לע םה וטילחה ,הלשכנ הנושארה תינכתהש רחאל

 ,יקסבשטס לאיחי ןכו הלא ינש ונמג החירבה תצובק םע .תרחא הח

 דכתה .בוחרל האיצי הליבוה םשמש .ס .ס תואצחרמב ישארה קיסמח

 םשמו תואצחרמל רודחל ,םיירהצה-תחורא תעש תא לצנל התיה תינ

 -קאב שומישב רועיש םהל יתתנ ןאכו לעפמל ילא ואב םה .בוחרל

 דחא םויב .תועוצר םהב ןיקתהל ידכ .ס .ס ישנא וריאשהש ,םיחוד

 ילבמ םשמ ואציו תואצחרמל הצובקה ירבח ורדח םיירהצה תעשב

 "ובקה יתש .הינשה הצובקה םג החרב םויה ותואב .םהב וחיגשהש

 רחאו "יקרוב, הנוכמה ,שארמ עובק םוקמב שגפיהל ויה תוכירצ תוצ

 הירבחו התלגתנ הינשה הצובקה יכ ,המייקתנ אל השיגפה .רעיב ךכ

 רנל תשורחהרתיב דיל גרוהל ואצוה םלוכ | .ופטסיגה ידיל ורגסוה

 -תתסה םשו ,שגפימה םוקמל עיגהל החילצה הנושארה הצובקה .קש

 המ ןמז .ץיבולדיש תורעיל ועיגהש דע תועובש המכ ךשמב הר

 -והיה לכ ווטצנ החירבה ירחא .תוברקב וגרהנו םינאזיטרפכ ומחלנ

 דיעה ףא לע םלוא .הצובקה החרב ןאל תולגל ,לעפמב ודבעש ,םיד
 .רבד וליג אל םייונ
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 רפסמ תורעיל "רעגַאלסטפַאשטריוונפורט,המ ותחירב לע
 :ןמסייוו

 -כרב הקירפו הניעטב 1944 דע 19417מ קוסע יתייה הז לעפמב

 ,יבאל .וללעתהו וכיה .ס .סה ישנא .תכרפמ התיה הדובעה .תב

 םודארל יכ תועומש ועיגהשכ .די ורבש ,לעפמב אוה םג דבעש

 ,ןמדירפ ןימינב ירבחו ינא ונטלחה ,"ודנמוקלמיה,ה עיגהל תדמוע

 לעפמה .רעיל חורבל ,ןמדירפ ריאמו יקציטישפ ןמלק ,םרוו יכדרמ

 -ל אצומ היה ונממש ףירצ אצמנ חטשב .ינרקוד ליתב רדוגמ היה

 -רכ יתרדיסשכ ,םיירהצה ינפל 11 העשב ,םייוסמ םויב  .בויב תלעת

 רדחב יולת היהש קיתרנהמ יתאצוה .ס .סה שיא לש רדחה תא ליג
 ונדרי דחא דחא .ירבח יל וכיח רבכ ובש ףירצל יתרזחו חדקאה תא
 ימו .דחא רטמ לש רטוקב ויה הלעתה תורונצ .הלעתל חתפה ךרד
 תא קיזחה דחאו ,טאל ךשוחב ונמדקתה .םייכרבל דע ועיגה בויב
 ראומה קלחב ונאצמנ רבכ םיעגר 10 רובעכ .תיפרוע הרושב ינשה
 דחא ונאציו הסכמה תא ונומירה .הנזל'ז בוחרל תחתמ ,הלעתה לש
 אל ונלזמלו בוק'זר'זד ןווכב תודיחיב ונמדקתה .םויה רואל דחא
 -ה ךשמב ונרתתסה םשו ה'זליא רעיל ונעגה ףוסבל .ונב וחיגשה
 רובעל ונקפסה אלו ,רעיה הבעמב ונמדקתה רקובב .ןושארה הליל
 ונלחתה .ונירוחאמ העונתו תולוק םואתפ ועמשנשכ ,םירטמוליק 2
 היה אלש ,ןמדירפ ןימינב .ונתברקב ויה רבכ םיפדורה ךא ,חורבל
 םרווּו יקציטישפ םע דחיו ,חדקאה תא ינממ חקל ,רתוי ץורל לגוסמ
 .טלמיחל ונחלצה ןמדירפ ריאמו ינא .םיצעה דחא ירוחאמ ובכעתה

 ונקפסה קוחרמ .םייחרזא םידגבב ויה םירויה .תוירי ונירוחאמ ונעמש

 םגא ךותל ץפוק םרוו םרבחו .םילפונ יקציטישפו ןמדירפ תא תוארל

 דקפמל ונסנכנו ,בוקאמל ונצר ריאמ ירבחו ינא .הרונ ובש ,ןטק

 .םש ראשיהל ונל השריהש "טפאשטריוודנאל, הנחמה לש ידוהיה

 יטפאשטריוודנַאלה, לש סובוטוא בוקַאמל עיגה םימי 8 רובעכ

 ריחופת איצוהל ידכ ,גרבנגנילק סקמ עודיה חצורה ובו םודארמ

 םידוהי ינש םיאצמנ לעפמה חטשב יכ ,ול עידוה והשימ .המדא
 .םיחישב ונתוא ואצמ םיכשוממ םישופיח ירחא .רעיהמ ועיגהש

 .הריקחה הליחתה ןאכ .םודארל ונואיבהו סובוטואה לע ונתוא ולעה

 ינא ןיאש יתינע ,ירבח ןכיהו חדקאה תא איצוה ימ תולאשה לכ לע

 רריפמרוטשרבוא הנחמה דקפמ סנכנ הריקחה תעשב .רבד עדוי

 טבח .תויחל הצור ינא יכ ,יתינע ,יתחרב המל ותלאש לע ,ןמגיז

 וכיהו ורקח בוש רעשה דיל .הנלקקש הנחמל ינריזחהל הוויצו יב
 -יזחח רריפקולבה ,ןחלשה לע יגוביכשה .דרשמל ינוסינכה ףוסבלו

 ןסחמל ינוחלש תוכמ 30 ירחא .טושב ינכה רקהו שארב ינק

 בויב תורוב תריפחב ינוקיסעה .םיריסא ידגב ינושיבלה םשו ,השבלה
 .הנחמה חטשב

8 

 תשגרומ השדח תוררועתהו ,ןילופ תולובגל ברקתמ םודאה אבצה

 םה .הדמשהה תמיא תרבוג הז םעו .םינועמה םודאר ידוהי ברקב

 לע רפסמ סקופ ןמלז .היילכהמ ץלחיהל תולובחת ינימ לכ םישפחמ

 : םודארמ םיריעצ השמח לש תיגארטה החירבה

 ותא דחי .תודידמ תדובעל לובכה לעפמל חלשנ ןורושי השמ

 .ךברוא םיחאה ינשי סופסייוו םהרבא ,תילגרמ בקעי רטושה וכלה

 םיחאו סופסייוו ,תילגרמ ולצינ םייוסמ עגרב .םרַָאדנ'ז םוליבוה

 -ב רתתסהל וחילצה .וחרבו םראדנ'זה לש ותונוריע"יא תא ךןברוא
 ינלופה ריוואה תוריש ילעופ םלוא ,הנלטיפש בוחרב 11 רפסמ תיבב

 רמשמה תיבל ולבוה םה .הירמראדנ'זל םוריגסהו םהילע ונישלה
 גרוהל םיגיארקואה םתוא ואיצוה רשטב לרנג תדוקפב .לעפמה לש
 ךכ רחאו ,ךברוא םיחאה דחאו סופסייוו ,תילגרמ תא םדוק ,היריב

 רעש דיל וחנוה םהיתויווג .רדגה ךרד חורבל הסינש ,ינשה חאה תא

 ידגב תא ולביקו ,חצרה תעשב וחכונ לעפמה ילעופ .הרהזאכ לעפמה
 .םיחצרנה
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 .תודגנתהו החירב ישעמ המכב וסנתנש ,קנוב םיחאה לע בושו
 | : םיארוק ונא ץישפיל גילז לש ותודעב

 ברע החירב לש שדח ןויסנ לע םירתוומ םניא קנוב םיחאה,
 -רוט .ףירצבש רקנובל ,םהלש ןושארה הנבמל םירזוח םה .רורחשה
 -מרגה וסרה םייתניב .םעפ ונבש הרהנמה תא בוש לצנל םיח
 247ב יוניפה ינפל םיימוי .םימ הפצוה איהו הרהנמה ןמ םיקלח םינ
 בושאטסמ דחא רענו ,ברפדלוג ,קנוב םיחאה ועציב ,1944 ילויב
 ותוא וכתח ,ליתה רדגל ראומה חטשב ושגינ םה .שאונ השעמ
 .ומלענ םהיתובקעו -- בוש וספתנ םוקמה ישנא תנשלה ללגב .וחרבו

 -ל ידכ תולובחתו םיצמאמ ועיקשהש רחאל ,ולפנ רורחשה ברע
 .םיחצרמה ינרפצמ ץלחיה

<< 

 :ןמדירפ היבוט רפסמ קשנל תשורחה"תיבמ ותחירב לע
 ונשגרהו ליאוה .םודארב קשנל תשורחה"תיבב יתדבע 1944-ב

 וננכיתו םיריעצ 20 תב הצובק ונגראתה ,הדמשהה ונילע תמייאמש
 .תס תומוקמב ונאבחהש םייחרזא םידגב ונוניכה .רעיל החירב
 ינש דוע םע ןמיירטש בקעי .הלעת וניליג הקיציה תיבמ קוחר אל
 -עתה חתפ לע רגסש הסכמה גרוס תא וכתח לעפמב ודבעש ,םירבח
 וסנכנ .ןירגלייאמיוב הלטומו ןייטשטור היבוט םע דחי ינא .הל
 דע הכרא לכל ונרבע .רבעמל תנתינ איה םא קודבל ידכ הלעתל
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 תא ונעבק .םילושכמה תא ונוריסהו תשורחה"תיבל ץוחמש םוקמל
 ידכ .ס .סה ישנא םויה עצמאב ועיפוה םואתפ םלוא ,החירבה םוי

 אלש ןוויכמ .הנחמל לעפמהמ םידוהיה יוניפ תא לעופל איצוהל

 םש ונבשי .םידוודה רדחב ונרתתסה ,הלעתה תא לצנל ונקפסה

 ואיבהו ונאובחמ לע ועדי ,ונתא ודבעש .םיינלופה םילעופה .םיימוי

 .לכוא ונל

 ונייה .תשורחה"דתיב תא ונבזע ,חטשהמ .ס .סה ישנא ולענשכ

 תחת ונבכש םינושארה תולילב .רלואו ץיפק ,ןטק ןזרגב "םינייוזמ,,

 הריעה יתכלה ינאו לכואה ונל לזא ךכ רחא .הרוצק הטיח תומירע

 -עיב .תיזחה יווק ךרד רודחלו החרזמ תכלל יתטלחה .םחל גישהל

 האמטסאל לדנמ יאמודארב יתלקתינ ,ץיניזוק די לע ,במָא'זטסי תור

 ןמטסאל .םידוהי 5 דוע םע רעיב היה .יקנויפב תשורחה"-תיבמ חרבש

 אוה ןאכ .תיזחה ווקל ,הלסיוול ונעגה .ךרדל ונאצי דחיו ילא הוולינ

 רשפא יא הלסיווה רבעמ לעו ,תורמשמ אלמ היה חטשה .יניעמ םלענ

 יתשגפ םודארב תורבקה"תיבב .הרזח .ןכ לע ,יתכלה .םולחל היה

 ףסכ .תיזחה יווק ךרד רבעמ בוש ןנכתל ונלחתה .םידוהי ינש דוע
 דריה ןוזמה .תורבקהדתיב תברקב רקנובב םייובח ונייהו ונל היה אל

 ןוויכב ונאצי ףוסבל .הדשהמ הלילב ונאצוהש .המדא-יחופת -- ידיח

 ינמרג רמשמב ונלקתנ םוקמל ונברקתהשכ .יסוקמ"הבונ רפכה

 ונרצענשכ .רלואהו ןזרגה תא ונקרז םייתניבו ,תוירי ורונ ,ונחרב

 בוש .ונל ןימאה .המדא-יחופת איצוהל םיצורה םינלופ וננהש ,ונרמא

 ידכ קר יתייה ךלוה הריעה .תורבקה"תיבב ונייהו םודארל יתרזח
 ונילע ולפנתה ,הריעה ןמטוג קחצי םע יתכלהשכ ,םעפ .םחל גישהל

 -ל יתרמא ."רכוס םכתרומת לבקנ התע !םידוהי.. :תואירקב םינלופ

 בוחרה לש םיצקשה םא, -- :הנע אוה ךא .חורבל ונילעש ןמטוג

 יתרזח בושו ,יתחרב ."וב ייחל םעט המ .ךכ גוהנל םילגוסמ ילש
 בוחרב יקסבוגולג לש היפאמב ינלופכ הדובעל יתלבקתנ .םודארל

 ידגבב יתשפחתה .ידוהי יננה יכ יב דושחל וליחתה .8 הקזדורגובונ

 "צהל ידכ ,וקסי'זרקס ןוויכב יתטלמנו םיינפא יתספת ,ינלופ הילוש

 וריכה רקובב .ינלופ לצא יתנל .תורעיב תינאזיטרפ הצובקל ףרט

 "ה ידיל ינוריגסי תרחא .בהזב שפנ רפוכ ושרדו ,ידוהי יננהש יב
 -רפב יתלקתנ אלו ליאוה .רעיל יתחרבו יתקמחתה ישוקב .םינמרג

 םש .יוואלופ תברקב תיזחה ווק תא רובעלו תוסנל יתטלחה .םינאזיט

 לייחה םדרנשכ | .""'זאדנילב,ב ינואלכש םינמרגה ידידלע יתספתנ

 יתרתתסהו יתחרב .וראוצ תא וב יתכתחו ונויגפ יתאצוה ,ילע רמשש

 ויתלביק רורחשה ירחא קרו ,ןויגפה תא יתראשה ולצא .,ינלופ לצא

 ינא .ריעל םיסורה וברקתה םודארל יתבששכ .תרכזמל הרזח ונממ

 םיסורה וסנכנ םויה תרחמל .קשנ גישהל ונחלצה ןייטשטור היבוטו

 .היצילימל דימ ונפרטצה ונינשו ריעל
>< 

 ידוהי ינורחא 3000 לש "תוומה תכולהת, הכרענ 1944 ילויב

 ילב הראשנ םודאר .הינמרגב תונחמלו ץיוושוא ,בושאמוטל םודָאר

 -ריבסבו השראוב דוע םיאצמנ ,יראה דצל וחרבש םיטעמ .םידוהי

 "מנ 1944 טסוגואב .םירחא רתס תומוקמבו םירקנובב םירחא .התב

 םיאמודארה .התביבסו השראוב םודארמ םידוהי 100-כ דוע םיאצ

 ומחלנש םודאר ידוהי ןיב .רבמטפסב רבכ וררחוש הגארפ רברפבש

 לפנש ,רלקסח רוטרא 'זניא ונל םיעודי השראוב תוממוקתהה תעשב

 תור ,טרוגנייוו ןירווס ,,ןאמטור הראל ,ץישפיל םחנמ ןיצקח ,תוברקב

 ,(ןיי לש תונחה לעב לש ונב) דלפנייש ,טדַאטשטוג לאומש ,גרבסייוו

 בוחרמ ףרוצה לש ונב) רבוונדייז .12 יקסמור'ז בוחרמ רסיגניצ

 אפורהו ,אטוגוארט בוחרמ טַָאלג ,ץיבינמוד רוטארוקדה ,(7 יקסמור'ז

 דנישוקדץיבשידק ר"ד -- הקבורטס רברפב םיממוקתמה לש ישארה

 םיכרד םילוצינה סודאר ידוהי ושפיח ,םיממוקתמה ןולשכ ירחא  .יקס

 הלעמל התיה רבכ םינמרגה תלפמ .רורחשה אוב דע דמעמ קיזחהל
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 היתובוחרבש םירקנובב םירתתסמ םודאר ישנאמ םיבר .קפס לכמ
 .ץשל לאיחיו ןלפק תוחפשמ ואצמנ ןאכ .השראו לש םיסורהה

 .תוסורהה תורידב םימו ןוזמ אוצמל ידכב ויה םיחיגמ תולילב

 .רורחשה ירחא םימי המכ הרקמב םהל עדונ השראו רורחש לע

 םיכרבב ךליה ץשל לאיחיו ,רקנובב התמ יכ ,התכז אל ןלפק תרמ
 .תולשוכ

% 

 :טרוגנייוו ןירווס בתוכ ,תוממוקתהב םודאר ידוהי תופתתשה לע

 תגולפב יתייה ינא .תוממוקתהב םימחולכ ופתתשה םודאר ידוהי

 .ידוהי יננהש ועדיו ,יתגולפ תוברקב יתפתתשה .ץיבקטרב רוימה

 א

 -טוג לאומש רפסמ השראוב םימדה תוברקב ותופתתשה לע
 : טדָאטש

 -ב םידוהי 9 דועו ינא ונרתתסה ,"קאיבאפ,המ החירבה ירחאל

 -תיב רמוש תועצמאב .קזנובופב םירבקה ךותב םימי 8 ןשמ

 ונעמש 1944 טסוגואב 1-ב .ןוציחה םלועה םע רשק ונמייק תורבקה

 תגולפב ונבצייתה .השראוב םינלופה תוממוקתה הצרפ -- תוירי דה

 ,ןושארה ינמרגה קנאטה לפנ הגולפה ידיב | .יקצינלופוט ןאטיפאקה
 4 ויה ונתגולפבו ליאוה .לוקלק תמחמ וליעפהל היה רשפא יא םלוא

 קנאטה ,ןכאו .קנאטה תא ןקתל דיקפתה ונילע לטוה ,םיאלמשח

 וב םיאולכ ויהש ,זוכיר"הנחמ ףיקתהל היה ןושארה ודיקפתו לעפוה

 היה הנחמה .םילועמ םיחמומ 400"כ םהיניבו ,םיבר םידוהי םידירש

 רחאל הנחמה חטשל רדח קנאטה ."קאיבאפ,הו קזנובופ ןיבש חטשב
 תחמש .הלהבב וחרב .ס .ס ישנא .הבופוקוא דצמ המוחה תא ץרפש

 םיריסאה ידגב תא וקרז הנחמה ישנא .לובג העדי אל םיררחושמה

 האמ .קשנב ודייוצו תורושל ולבקתנ םה .הדלפ יעבוכו םידמ ושבלו

 תוברקב יתפתתשה ימצע ינא .יקצינלופוט לש הקלחמל ופרטצנ םהמ

 חטשל יתרבעוה ףוסבלו .םיסרתמ תמקהב ךכ רחא ,הבופוקוא בוחרב
 -תיבב תודמע זא ספת ינמרגה אבצה .הבופוקוא בוחרב רפסה תיב

 ונאצוה הליל תוחיגב .ידוהיה תורבקה"תיבב ונחנאו ינלופה תורבקה

 -שיצנאר פ בוחרב השדח הדמע ונספת ונפקוהשמ .םינמרגהמ קשנ

 ךשמב .ק.א ישנא 2000 הב וקיזחחש תרצובמ הדמע ,12 הקסנאק
 ויניגמ בורו םיחתותב תיבה תא ושיערה םינמרגה .תועובש השולש

 בוחרל יתרדחו תוסירהה ךותמ יתקמחתה .סנב יתלצינ ינא .וגרהנ

 "אבה לע ויה תוברקה תעשב .םייראכ ונעפוה ירבח םע ינא .הל'זוק

 .םודאר ידוהימ םיבר תודאקיר
 רכיכל ונרבע ,הל'זוק בוחרב הדמעה תא שוטנל ונצלאנש ירחא

 לש הנושארה הצובקה תא ליבוהל הדוקפ יתלביק ןאכ .יקסנישארק

 הזה דעצמה תא .ןואילופאנ רכיכל דע בויבדתולעת ךרד שיא 0

 דימ תואלמ תולעת ךותב ונכלה תועש 5 ךשמב .םלועל חכשא אל

 ץצפוה תיבה .8 הנלא'ז בוחרב הדמע ונספת .םיינתמה דע בויב

 יטלמנ ,שיא 10 תב ונתצובקמ .יתלצינ סנב בוש .שיא 200"כ ולפנו
 "תה םש ,הקסבוקינר'צ בוחרל ףוסבל ונעגה .4 וראשנ ,"קַאיבאפ,ה
 יתחרב .ס .ס ישנא ידי-לע ףקוהש תיבב יתייה  .םיזע תוברק וללוח

 יתעגה ךכ ךרדב .בורקה תיבל גגהמו גגל יתילע םשמ .תיששה המוקל
 .הרזח שבכנ תיבהו תרובגת דימ החלשש ,דרמה תדקפמל

 םיטילחמ םינלופ ינשו םידוהי השולש דועו ינא .תענכנ השראו
 "ליוו בוחרב .הגארפמ יטייבוסה אבצה אוב דע רקנובב דמעמ קיזחהל

 "תומוקמ ינש ונקתה ובש ,ףתרמל תוסירהל תחתמ ונרדח הקסבונ

 םלופס, ביטרפואוקה לש תוכומסה תויונחהמ ןוזמ ונוניכה .רתס

 ,םימ תביאש תעשב ,םעפ | .ס .ס תודמע ואצמנ םוקמה תבריקב
 ךשוממ בוקיע רחא .ונחרבו ,שאב ונילע חתפש ,ינמרג רמשמב ונלקתנ

 ונתופתתשה ונשחכיה ונספתנשכ .רקנובה חתפל םינמרגה ועיגה

 תונפל .תוננוגתה תוריפחב הדובעל ונחלשנו ונל ונימאה .דרמב

 ב



 ,ץֶאיורג תביבסל ךכ רחא ,ה'צנָאקוא ןוויכב חורבל יתחלצה רקוב

 יתרתתסה םש .םודארל בוש יתעגהש דע םימי השולש יתדדנ םשמו

 .םודאה אבצה ידיזלע ריעה רורחשל דע
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 לש תוברקב םג םילטובמ"אל םירפסמב ופתתשה םודאר ידוהי

 םמדב ברועמ םמד .יממעה ינלופה אבצה לש ינשהו ןושארה הנחמה

 .שפוחה ימחול לכ לש

 ((כז26ססז?) ןמטוג לאומש

 םינאזיטראפה םע

 ,ינלופ ץירפ לש םשור ררוע ינוציחה והארמש ,יאמודר ,רבחמה

 ףרטצהל יודב םשב חילצה ,ןטיפאק תגרדב ינלופה אבצב תריש

 .ידוהיה ואצומ הלגתיש ילבמ תינלופה תרתחמל

 ,םירשג תצצפהב רקיעב ,הלבח תולועפ עצבל תודוקפ יל ויה...

 םא .תיזחל תשומחתו אבצ לקנב ריבעהל ולכוי אל םינמרגהש ידכ

 -שה לכל תובישח העדונ ,ןמז הברה וכשמנ אל םירשגה ינוקית יכ

 -מש הלא דבלמ .וז הלועפב ליעפ היה ונלש ןוילאטאבה לכ | .הייה
 הלועפ יפתשמ לע תוומ לש ןיד יקספ לעופל איצוהל היה םדיקפת
 .ס .סהו ופאטסיגה םע

 םלוא .ןיקלמ דיל ,גוב רהנה לע רשגה תא ץצופל היה ידיקפתמ

 ץוחמו ליאוה .םימרדנ'ז לש הקזחה הרימשה ללגב המהמתה רבדח

 ןיצקהמ יתשקיב רשגה דיל רובעל שיא השרוה אל תבכרה ילעופל
 תצובק ליבשבו יליבשב תבכר ילעופ לש תודועתו םידמ ןיקתהל
 .ונידידימ ויה וילעבש ,הרייעב חזרמ תיבל ונסנכנ ברעב .םימחול

 .ש"יי סוכ לע וניליב דחיו ,יקזדאוואז סדנהמה תא יתאצמ

 ילש ןורטפה יכ יתעדי .ןיפוליגב תצק רעיה ךרד התיבה יתכלה

 יב הרבע .הדובעהמ השראומ ובוש ירחא ,ברע תחוראל יל הכחמ
 .דבע וב תשורחה-תיבב עריאש ערואמה לע יל רפיסשכ ,תרומרמצ

 אוה .והוריכה םימראדנ'ז ינשו ירצונכ שפוחמ ידוהי ריעצ םש היה

 והואיצוהשכ םלוא .גרבנירג ומשו םודארמ ידוהי אוה יכ ,דימ הדוה

 דע .םלסיחו חודקא ןיע ףרהכ ףלש ,תשורחה"תיבמ םימראדנ/'זה
 .ויתובקע ומלענ היצילימה העיגהש

 -תמ תרחמל יכ רשיבש ,יקסבינשיו ,הזוחאה לעב סנכנ ךכ רחא

 םישנאה תא יתאצמ רבכ רקובב .הרזעל יננימזמ אוהו ריצקה ליח
 ,תוצירחב יתדבע .םהילא יתפרטצהו החלצהב םיתכריב ,הדובעב
 -וחנא ונעמש 11 העש ירחא .הנ'צילופב ירוענ ימימ ינויסנל תודות

 ונכות המ דימ יתוניבה . . . דבכ אשמ בחסש ,תבכר רטק לש וית
 רורק 8071 םירטק ינש םע הללמואה תבכרה תאז התיה .ןעטמה לש
 רובעכ .תודירחמ תוקעצ .יקנילברטל םידוהיה תא הליבוהש ,תונ

 םואתפ .ןימולווו ינפלש ,יקנול'ז תנחתב תבכרה הרצענ םיעגר ינש

 .תוירי ונעשש ךכ רחאו !דומע !דומע תויארפ תוקעצ ונעמש

 םיצר ,םירבג השולשו םישנ שולש םחיניב ,םישנא תצובק וניאר
 .םיניארקואה תויריב םלוכ ולפנ ,ועיגה םרט םלוא .ונילא ןווכב

 ןהמ תחאבו ,תויווגה ינפ לע התיבה ךרדב ונרבע העש רובעכ
 יתכלה חור-בצמ הזיאב ראתל רשפא .רתסא יחא תב תא יתרכה
 םאה !ידוד -- :ינלאש הז לארשי אנוש .יקסבינשיו ןיכהש החוראל
 ,םלסחל היה ךירצ ןמזמ הז ?וגרהנש םינודוהיה ךילע עיפשמ ךכ לכ
 .ןמזה עיגה וישכעו

 תינלופה הרטשמה תא יתיאר הדובעל םיירהצה ירחא ונרזחשכ
 ריהל ידכ ,רתוי םדקומ הדובעהמ יתרזח תרחמל .תויווגה תא הנפמ
 תא יתרבע .הלבחה עצבמל תודועתהו םידמה ונכוה רבכ םא חכוו
 דוע ."קעשאדַא. ירבח םע שגפיהל ידכ שיבכל יתאציו השרוחה

 -שכ .תובשחמב עוקש ,לומתא םוימ תורוקח לש םשורה תחת יתייה
 רדוח טבמב יב הלכתסהש ,הירצונ הינלופ יתארקל העיפוה םואתפ

 דריכה איה םאה .יתרהרה -- ןאכ הרושכ אלש וחשמ | .ירחא הבקעו

 הלכתסה איהו ,הילא יתברק םיריהמ םידעצב !ינא ידוהיש יב הר

 ךכ לע !יב תלכתסמ איה עודמ םר לוקב היתלאש | .ןוהמתב יב

 הדירומ איה !יתוא ריכמ ךניא םאה -- :שידייב טקשב יל התנע
 דב תרגש ,לאומש התא אלה -- :;תרמואו השארמ התחפטמ תוריהזב

 ,ייטשךוב עשוהי לש ותשא יננה ינא !תא ימו -- .ונמע תונכש

 .יאקסרובה
 עבש ונא .הרופיס החתפ ןאכו הבורקה השרוחל דימ ונשגינ

 וליגש דע .ינלופ לצא םירתסומ ונייה וישכע דע .הרמא -- תושפנ
 שיא ןיאו .רעיב רובב םיבכוש ונא התע .חורבל ונצלאנו ונתוא
 .ותיבל ונסינכהל הצור

 ?ןגהו העבגה ןיבש םודא עבצב ןטקה תיבה תא תא האור --

 חלש יקסבלדוג ןטיפק יכ ,ידיגתו םימעפ שולש ילצלצת ,םש ישגית
 -ש ,תעדל ךילע םלוא .אפזוי המש .דימ ךתוא סינכת השאהו ,ךתוא

 ,בוחוטסנ'צ תביבסמ יאצומ ,לודג ימשיטנאו ,לוכיבכ ,ירצונ ינא
 ינב לכ םג תעדל םיכירצ תאזו .האובת ילצא הנוק היה ךלעבו

 .ךתחפשמ

 .םולשב המחלמה ימי תא הרבע החפשמהו ,בוט יכב רדתסה לכה

 -ש ןועש ןכו .תבכרה יזגראו תודועתה לכ יל ויה רבכ תרחמל

 תרחמלש .ונעבקו תוצעייתה ונמייק הלילב .םויה דע יתא אצמנ

 החילשה תא דימ ונחלש .ןימולוווב שגפינ ,םיירהצב 12-ב יעיבר םוי
 -ב םינכומ ויהיש םינאזיטרפל עידוהל ידכ ,ןיקלאמ תורעיל ונלש

 םוי) 1943 ילויב 27 וא 26-ב הז היה .םתרזע תא ךרטצנש הרקמ

 1 ונייה ,ןימולווו דיל יקליבוקב רקובב 107ב ונשגפנשכ ,(ישימח
 ילעופכ ונשבלתה ,ןוזמו םירישכמה לכ תא תודווזמב ונסנכה .םישנא

 סשמ .ונדריו ,תונחת יתשכ ונעסנ םיירהצב תחא העשבו ,תבכר

 תא וניאר ,הכילה לש העש רובעכ .לגרב םירטמוליק הששכ ונכלה
 -מו רשגה לש הז דצמ דמועה םראדנ'זה הנה | .גוב רהנה לע רשגה

 ינא .תודעומ רנינפ ןאל לאושו ונב לכתסמ אוה .םיינש דוע וירוחא
 ידכ .רשגל רבעמ שטשולט הנטקה הנחתל םיכלוה ונא יכ ,ול הנוע
 םתא ןיא עודמו -- .תיחרזמה היסורפל תבכרה תא ברעב 6"ב לבקל
 תבכר םא םיחוטב ונא ןיא !לאוש אוה ,םילעופה תבכרב םיעסונ
 "םיטידנב,ה ידי"ל ע וצצופש םירשגה ללגב םויה אצת םילעופה
 עדוי ינא ןינמ לאש םהמ דחאו ,םימראדנ'זה ינש םג ושגנ םייתניב
 ,םלצא חוננש עיצה | .אנזופמ ינא יכ ול יתינע .תינמרג בטיה הכ
 ידבוע ונא אלה ,ול יתינע .ןבומכ .ש"יי ונל שי םא לאש ינשה
 ונסנכנ .הבוט החורא ןכו יקנ טריפס ונל שי ןכלו ,םיינמרג תבכר
 .םיציבו האמח םחל איבהל רכיאל ךלה םהמ דחאו ,םהלש ףירצל
 דחאל שחול ינא הציחרה תעשבו .ץחרתהל תבגמו ןובס ונל ונתנ
 -צל םירזוח ונא .דימו טלמיהל שי ,עגר דיספהל לא -- :ישנאמ
 ךתינ עגרב ובו ,ןחלושה תא םיניכמ ,ןוגינ םימזפמ םינמרגה | .ףיר
 -- הדוקפ יתתנ דימ .םילפונ םתשולשו םירודכ לש דרב םהילע
 ןועש תוצצפ שולש תחקל ,םיזגראה תא קירוהל ,אשדל תדרל ,הרבח

 .תא לסחל ידכ.ודיב הבור ,ראשנ דחא קרו .םיאצוי לוכה .טימנידו
 ..תונטק תוריס יתשב רשגל ושגינ םה .ברקתישכ יעיברה םראדנ'זה
 .םואתפו .רמשמה לע.דומעל ידכ הבורב ןייוזמו ,לגרב יתכלה ינאו
 רנא יכ ,הסינבה תא רוגסל -- :קעוצ ינא .תברקתמ תבכרה --
 םלוא- ,רשגל תחתמ תוצצפה תא םירוחבה ומש םייתניב : .םידובא
 לע רמשמ ןיאש וחיגשה יכ ,תונבצעב ףרה ילב תפצפצמ תבכרה
 :רטמוליק ינש לש קחרמ ,רעיל ירחא ץורל םלוכל ארוק ינא .רשגה
 .רבדה רשפ ונעדי ונאו ,תויוצצופתה שער עמשנ חציר ךות .םיר
 .דכמ ןשעה .הצירה לע לקחל ידכ ,םחלל ץוחמ ,לכה קורזל דקופ ינא
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 ונביבס םיצצופתמ םירודכמ הארנכ ,שא תוצוצינו ונתוא הס
 דחא .ריוואב ץצופתהו תשומחת אלמ היה ןורחאה ןורקה יכ ,ררבתנ
 םיעמוש ונא הנהו .ונמע והונחקל .הרדשה טוחב עגפנ ונישנאמ
 היה ךא ,םינמרגה םע ברקל וננוכתה רבכ .תוריהמב תברקתמ הלגע
 ונליכו ,עוצפה תא ונבכשה ,ותוא ונבכיע .הדשהמ חרבש רכיא הז
 תא ,םינאזיטרפה תא שפחל יתכלה רעיה הצקב .הלגעה לע ונילע
 ,תופי םינפ רבסב ונתוא לביק רעיה רמוש .התיבה ונחלש רכיאה
 -ה ךרעב העש רובעכ .הדש ןופלטב הדקפמה םע ומצעב רשקתהו
 ונעמש םהיפמו שיא 15 דוע ךכ רחאו ,םיבכור רשע"םינשכ ועיג
 .תובכרלו רשגל תוצצופתהה המרגש ןברוחה לע

 שקבל קיפסה ותומ ינפלו .ויעצפמ םייתניב תמ (קבול) עוצפה
 קישטשלָבול ר"ד ומשו ידוהי אוה יכ ,ידוהי ןימלע תיבב והורבקיש
 יתוהז תא םג תולגל אלש יתקפאתה םלוא ,יתמהדנ .(יקסלבול וא)
 .הנורחאה ותשקב אלמל ,רובגה לש ורכז תא דבכל םירבחל יתארק
 -תיבב רבקה תא ןיכהל יתדקפו ,דודדגמ וילע ונרייצ ,זגרא ונרדיס
 היוולה הכרענ הלילב 12-ב .רעיה תבריקב ,וואזי'צ לש ןימלעה
 תא םידדצה לכמ "וחיטבה, שיא 25 .הב ופתתשה םיבר םינאזיטרפו
 -תמה שפוחל המחלמה לע רבידו הליפת ךרע רמוכ .םוקמל הסינכה
 לש לחואל ךומס הרובקל אבוה .םואלו עזג לש לדבה ילב תלהנ
 ודמע תועמדו ,תומח םילמב ויתדפסה .םוד ודמע םינאזיטרפה .קידצ
 רובש ידוהי אוה םדקפמ יכ ,ושיגרה אלו ועדי אל ירבח ךא .יניעב
 . אבר המש שדקתיו לדגתי :שחלב רמואה ץוצרו

 הנליוו וטיג תרתחמב םודארמ תויחא יתש

 תיירפס) "רפאב תובהל,. (הק'זור) קא'צרוק לזייר לש הרפסב
 רמושה לש יצראה ץוביקה תאצוה ,ה"שת"ש"ת תוריזג / םילעופ
 םשב םודארמ תויחא יתש לע רפוסמ .56/57 ףד ,(היבחרמ ,ריעצה

 תווחב הרשכהב ושע ,"ריעצה רמושה.. תוכינח ,רבליז הק'זורו הרש
 תוליעפ ,.הנליוול ורבעו תולובג ובנג המחלמה ץורפב ,בוכוטסנ'צ

 השראול ךומסבש איניקלאמ דיל תוחילשב ולפנ .וטיגב תרתחמב
 לש "תואטיגה לכל דרמה זורכ, תא וריבעהש העשב ,1942 לירפאב

 ארקש ,(עיצאזינַאגרַא רענַאזיטראפ רעטקנייראפ רעשידיי) .ָא .פ .פ
 הדמשהה הנחמ לע םיטנמוקוד רורצ םג ןדיבו .תנייוזמ תוננוגתהל
 .תוקפסל םוקמ חינמ וניאש רתויב ענכשמה קומינכ ,רַאנופ

 :וללה תויחאה לע םש בותכש המ הנהו

 ויה ןהיתש .העונתה תוכינח ןהיתש .ןה תויחא הק'זורו הרש,
 ,רתוי הריהב הרש .תורוסמו תוליעפ ןהיתש .הרשכהב המחלמה ינפל
 התהש .ידוהי אל ,עורש הפאו ,דימת תוקומס הייחל .תולגלגס הינפ

 -ב ,םינלופ םיליצא תיבב תתרשמכ הדבעו ,יראה דצב .ריעב המ ןמז
 .העונתה ידי"לע הילע הלטוהש המישמ לכ לעופל ןמז ותואב האיצוה
 ךכ רחאו וטיגב הליחת ,תוומה לומ םינפ לא םינפ הדמע םעפ אל

 -- הרשַא :רמול איה הליגרש יפכו .החור רוקו התוחקפל תודוה ,ריעב
 | .הלצינ --

 םייניעו תוהכ תורעש הלו המוק"תהבג .התוחאמ הנוש הק'זור
 ןמ איה ןיא .הראת"יפיב בל"תמושת תררועמ ,.אילפהל תואנ ,תוקורי
 ךיא רדתסת ,םיניקת םיטנמוקוד םע .הרצ תעשב ךא ,ירַאה סופיטה

 .ןלרוג תא היחו ודסויה םוימל וטיגב איה תאצמנ .אוהש
 הרש הסנכנש העש .תונכסה ךרדל ןהינפ תא תויחאה ומש התע

 -נגלֶא ,הריעצ היינלופ לשכ המושיר -- תוארוה תלבק םשל ,וטיגל
 תבצינה תידוהיה הרטשמה .םידוהי םע והשלכ עגמ הל ןיאש ,תיט
 דעומ דועב הילא חלשנ) הדיבש "ןייש,ה תא הדיפקב תקדוב ,רעשב

 .(רעשב אובלו תאצל ענמנה ןמ וידעלבש .בוהצ "ןייש, וטיגה ןמ
 "ל קרו ,הידוהי הניא יאדוש ,וז הרענב תונדשחב םיפיקזה םיִציִצמ

 ".רעשב אובל הל םיחינמ ,שידיי רובידב םתא תחתופש רחא

 ברוא תוומהשפכ

 .האוטה ירח א םיאמט ידיב וחצרנש הלא רכזל

 ,םינשבכב ופרשנ ,םייח ורבקנ ,ורוגש םודאר ידוהי ףלא םישולש
 וקילדיש ,םהירחא שידק ורמאי םתחפשמ ינבש וכז םהמ םיטעמ קיו
 -כזה רפסב םוסינכיש ,םהירחא תועמד וליזויש ,םתמשנ ףכזל רנ
 תמקג םשה םוקני ןכ לעו ,היח שפנ ףא החפשמב הראשנ אל םבור .ןור
 תא םייחה רורצב רורציו ,םימלועל ויפנכ רתסב םריתסיו ךופשה םמד
 -- - -- םינומלאה םירוהטהו םישודקה לכ םע דחי םהיתומשנ

 ,תוגרד ויה ונריע ינב תא הדקפש הלודגה הידגרטב םג ,ןכא
 .יאדמשאה לש לודגה ונוחצנ תפוקתב ופסינ םבור .םירודמ ,םיבלש
 ואנקי םייחה םידוהיהו םלועה לכ תא שובכי רלטיהש ויה םיחוטב
 היה המדנ ,םיזגה ינשבכל םידעוצה תא ץיוושואב יתיארשכ .םיתמב
 םפוגל לאוגו הדופכ אוה תוומהו בוטה םנוצרמ םיכלוה וליאכ יל
 דרושל ףרטצהל ןוצר יב היה םעפ אלו ,שואי הלוכאה םשפנלו ץוצרה
 ... םהיתור

 וויקו הלואגה ימעפ תא ועמשש הלא לש םלרוג היה תרחא

 םמעז תא וכפש ,םתעינכ ףס לע ,םיאמטהו .המחנבו המקנב תוארל

 ינפל תורופס תועש וליפא ,םימי ,תועובש --  תוירזכאב םוחצרו

 .רורחשה

 ירודמ תעבש לכ ורבעש הלא לש םלרוג היה לכמ יגארט םלוא
 -רא םילוע ונא, :הרמזו הריש םהיפבו ,סנ ךרדב ולצינו ,םוניהיג
 .רק םדב םוחצרו ךרדב םהל וברא םד"תואמצ ףרט תויחו ,'הצ

 ץראל תולעל הקקותשה הייח לכש ,לזייר יתוחא החצרנ ךכ
 -המ הקרזנ ,תילארשי-ץרא תיתעונת תוחילשב ,הירטסואבו ,לארשי

 הרוחבש ,ורפיס ,םפכ ןויקנב ץוחרל ידכ ,םיחצרמהו ,העסנ הב תבכר
 .תבכרהמ הצפק ,השפנ ןואכדב ,הירצונ

 היח -- הרמא -- ינא. .החמשו הזילע ,םייח תאלמ התיה יתוחא
 טשמו ,ץיוושואל ונחלשנ 1944 תנשב ."לארשי-ץרא ומשש ןימטיוב
 שפחל םודארל ונרזח ,המחלמה םויסל וניכזשכ .היכ'צל היפכ תדובעל
 ... םינלופ ורג הכותל ונסנכנש תידוהי הריד לכב ךא .החפשמיינב
 תעונתב הליעפ התיה יתוחא .ץנילב הילעל וניכח ,הירטסואל וגחרב
 ."ריעצה רמושה,

 סוניכל העונתה םעטמ םיחילש דוע םע האצי 1945 רבמבונב
 הרובחה הסנכנ ,הנחמל הרזח םתעיסנב .הירטסואב ןייטסג-דאבב
 תונורק שפחל ואצי םלוכ .םיזגור ,םינטור םיצאנ ובשי וב ןורקל
 .הראשנ ,הצימאה הנשוש םלוא -- תוחפ םיניוע

 -יסנהמ םהיתויווחב קלחתהל תחלשמה ירבח ודרי סליו תנחתב

 םתעדב הלע אלו ,ורזפתה ץנילל ועיגהשכ .הנשוש התיה םהיניבו ,הע

 .ילא ואב ,הנניא הנשוש יכ וארו הנחמל ואבשכ םלוא .רסח והשימש

 חרטשמה תונחת לכב השפחל ונלחתה םויה תרחמל הרזח אלשמו

 .רהוסה-יתבבו

 ,תבכרה תרטשממ העידי הלבקתנ םישופח ימי תעשת רחאל

 אלו ליאוה .תבכרה ידיילע הריעצ הרוחב הסרדנ 28.11.45 לילבש

 היה וב הקנרא תא וחקל םיחצרמהש הארנכ) תודועת הלצא ואצמנ

 הרבעוה טניוגה תרזעב .ירצונה תורבקה-תיבב הורבק (ןוכרדו ףסכ

 .דייה .ץנילב ידוהיה תורבקה"תיבב לארשי רבקל 1945 רבמצדב 14יב

 (תילגרמ) יקסניזדורג הנח
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 ,םיִרָטֶנ םִע םיִנקָז ףַטְו םיִשָנ םיִשְנַא ,םודְר יִדּוהְי ףֶלָא םיִשְלֶש

 תֶיָשְלש ּךותְּב הָיְלּוח - לער"ידַא יקונח ,תֶבָעְמִמּו תֶצְקֶשְמ תּוכְלַמ יִנּורָה

 םיפַח ,הָנָנַה ירָסַח ,םיִּכַזְו םיִרּוהְט - םיִשְנַא יִנויָלִמ תָשַש ?ָש הָּכְרַא

 .תיִצָנַה ףְרָטַה תיח לש םיִמָדתונְּבְרַק ,ןוָע לָּכִמ םיִיִקְנ ,עַשָּפ לָּכִמ

 הָעְמַּדַה הָקְסְפּי יִכָּבַה םדָנ | ,ןורְּגַה רחנו ןָיעָה הָשְבָי
 םיִתֶא לע ,ןָח-תונְבּו םיִנָּב תֶרָאְפִּת לע ,םירָקי תובָאְו תובּוהַא תוהָמָא לע

 .תוגּונָעְו תוּכַר ,תוניִדָע תויָחַאְו םיִבוט

 הָבַצִמ - דַעְדלג אָצְמַי אלו ,םֶתְרּובְק םוקְמ שיִא עַדִָי אלְו

 שא ךותמ ּךַּבאְתַהְש ןֶשֶע תורָמִּת םִע םֶתושְפַנְבּו םֶמָדָב ּולָפ  .םֶרָכזְל
 .הָקְניִלְּבְרְטַּב תֶפּתַה יִנֶשְבּ

 ןיִאָל הָעוס ףּודְר .לי?דיִכַשַמַּב ,םיִרָעיו תּודָש ְּרָּד ,םּרָב אָעִנ םֶרָפֶ
 .רוצעמ

 .רַעָסִמ ףִּדִרִנ ,ריואָּב אָשִנ ןידִע רֶפַאָקְו

 רֶקַנְּת דוע ,הָנָש דודְנ ףרָא ליִלְבּו .םיִמומְדּו םיִצּומְד ןִיִדְע תובָבָלַהְו

 .ָךֶּמִמ ףְרֶת אלו רֶקַנְּו רקַנִּת זהָמְלְו עודמ :םֶּמדתַלַאְש ְךחִמְּב
 דדו -

 הַמָשְנ-רַנ אּופיִא הָלָעוי .הָחְפְשִמ בורק לָּכְש אל רֶשַא ּונָּפִאְמ שיא ןיִא

 לָבַא תִיִמְדְבּו ,םּודְר יִדּוהָי יִדיִרְש לָש תיִבּו תַיַּב לֶכֶּב ןורֶכּזַה םיּיּב

 יִרּוהְרַה ףותְּב שודקה םֶרְכְ םַע דַחָיְתִנְו ונשאָר תֶא ןיכרנ ,ץֶרָאְל בשנ
 ...םָהָה םיִּכְשַחַמַה יִמָי לע םיִמיִא תֶבָשַחַמּו בָצָע



| 

 דעיידע ןורכז

 ינוע ,רוקו בער ,ךרפ תדובע לש םיישונא-לא שפנ-ירוסיו ףוג-ייוניע ירחא ,הרחטבו השודקב ןהיתומשנ ואציש תוכז תושפנ רכז

 -- הנידמה הינמרגב רשא ואכאדו ןגניהייפבש זוכירה תונחמב םיאולכ םתויהב םהילע וטימה םדא"ינב תרוצב תויחייצירפ רשא ,תולחמו

 .םימעה תאמוט ץראה תאז

 ,הנומאב רוביצ יכרצב םיקסוע ,תשורחו ןיינק ילעב,קסעו השעמ ישנא ,תעדה בושיו םעט"בוטב ,המכחב םינייוצמ םישישי רכז

 .הקדצ ילעבו םיחרוא יסינכמ ,ץרא"ךרדבו רשויב םינתונו םיאשונ

 .התוברתו לארשי תד לש תראופמ תרוסמ יכישממ .תעד ירחושו הרות ינב ,אנפלוא"יתב ידימלת ,םהימולע-ןחבו םתראפתב םירוחב רכז

 םהיפכ עיגי לע םייח ויהש .ימואלה הנוזחלו המואה לש םישדוקמ םיכרעל םינמאנ ,םינכו םירשי ,םעה יטושפמ םירוחב רכז

 .רוביצ יקסעלו הרבחל .האירקלו דומילל הלילהו הכאלמלו הדובעל םויה םהל היהו ,םלמע ירפמ םינהנו

 .םדאזינבייעשרו םיעשופ לש תוצלפמ ידיב ופטקנ םבאב םדועב .םודאר תליהק לש העקרק לע וחמצש יונה יחרפ הלא
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 (*: םוקמב תורבקה תיבב ונמטנש 0 זוכירה הנחמב .םודאר ינב ,םיללחה תומש הלאו

 .הריטפה םי | | דל םש ה | סמ | הריטפה | הריטפה םי | = דלונ | םש ה 'טמ
 30.11.1944 | | 29.9.1905 | סחנפ תילגרמ | 3 || 6121944 | 1111916 | םהרבא קינרבוא | 1
 3.31945 | | 20.7.1915 | ףסוי גרבצנימ | 4 6.121944 | 28.12.1915 | םהרבא גרבנָאייַא | 2
 4.121944 | | 18.2.1922 | לאימחרי תילגרמ | 5 241945 | 1241914 | בייל-שירוא 'ץיבומרבא | 3
 2211945 | 7.8.92 | לארשי ןייטשלימ | %6 14111945 | | 15.4.1900 | לרב םואבנריב | 4
 21111944 | | 561893 | לארשי םואבסונ | 37 1.31945 | 18.1.1906 | לאומש םואבנריב | 5
 5.,2 | 21מ | לארשי סּוטיריפס | 8 231945 | 4 | רזעילא סאביילב | 6

 23.11.1944 | 1915 הזארש ןַאמדירפ | 39 | | 17.121944  | 28.12.1922 | לאיחי ברפדלוג | 7
 6.12.1944 || 8 םייח ןַאמדירפ | 0 | 18.12.1944 | 10.11.1923 | ןרהא קָאדלוג | 8
 6.12.1944 | 6 לארשי ןַאמדלפ | 1 31.12.1944 | 1541896 | לאיחי ןמטוג | 9
 10.12.1944 | 3 ףלוו גרבנטשרפ | 2 | | | 7.6.1908 | לאומש לקניפרג | 0
 16.12.1944 | | 17771923 | הטלפ ןַאמדירפ | 3 = 14.1.1945 | | 2551926 | סחנפ ןמטוג | 1
 27121944 | | 931921 | השמ ןַאמדירפ | 44 = 1911945 | 25.11.1917 | לדנמ ןַאפשנירג | 2
 23121944 || 187194 | ךלמ שירפ ! 5 || 2211945 | | 15.5.1916 | השמ סָאלג | 3
 111945 | | 2541983 | לאימחרי ןַאמדלפ | 6 | 23.2.1945 | | 921919 | סחנפ טַאלג | 4
 4141945 | 8101898 | בקעי רֶאטופ | 47 | 27219465 | 209.0911  הילדג ברפדלוג | 5
 5.1.1945 | 20111913 | יכדרמ ךיירנדיירפ | 8 15.3.1945 | 27.6.1920 ףסוי דלפסורג | 6

 27.1.1945 | 101 והילא ןייטשלקניפ | 9 1141945 | 30.5.1895 | והילא ןַאמטוג | 7
 23.2.1945 | = 27.6.1923 = ףסוי םואבלפאפ | 0 22.2.1945 | 41903 | סחנפ 'ץיבודיווד | 8

 2265 | 14.5.1898 דוד לקנרפ | 1 12311945 | | 131909 | םהרבא סופנשרה | ןפ

 131945 | | 2321902 | קחצי ןַאמלגילפ | 2 31.12.1944 | 30.11.1924 | לאומש טרוגנייוו | 0
 11431945 | = 26.1.1912 | המלש דנלדירפ | 3 21.1945 | 2421911 | ריאמ בוארטנייוו | 1

 18.3.1945 | | 1881920 | לדנמ גרבנטסרפ | 4 28.1.1945 | 21.4.1907 | בקעי גרבנייוו | 2

 21.3.1945 | = 21.11.1918 | םהרבא דנלדירפ | 5 14.2.1945 | | 2581922 | ןתנ גרבנזיוו | 3

 2411945 | 19641922 | ןימינב הניצ | 6 2.3.1945 | | 22.2.1916 | םהרבא דלוגנייוו |
 28121944 | = 107.19 | בקעי ראפוק | 7 931945 | | 1081922 | ןויצנב גרבלוו | 5
 3011945 | 21111894 | ףסוי ראפוק | 8 24.31945 | 30.6.1908 | ריאמ ןַאמלסייוו | 6

 2121945 | | 79.1921 | השמ גרבנטסק | 9 21.12.1944 | 12.10.1906 | םייח רַאמוז | 7

 331945 | | 78,1922 | קחצי ץרוק | 0 2214945 | 1764909 | ןתנ גרברבליז | 8

 123195 | | 15240912 | קחצי גרבנטסק | 61 1831945 | 391917 | ףסוי גרבמול | 9

 2031945 | | 651909 = לאומש יקצובונוק | 6 2411945 | 10.10.1901 | שרה רדנל | 0

 2.4.1945 | 131915 | רוטקיוו גייווצנשריק | 3 441945 | | 9 | יכדרמ רגרבמל | 31

 74121944 | | 9941906 | ןרהא ןַאמטּור | 4 1941.1945 | | 12.7.1916 | לאומש גרובנסכול | 2

 8121944 || 1 | ףלוו ןַאמטור | 5 |

 1944 | | | ףסוי גייווצנזור | 6 ,םידוהי אלו םידוהי ,םיללח 1600 לש תירוקמ המישר ךותמ (*
 25121944 | | 19.2.1918 | סייח ןייטשניבור | 7 |

 .ןוסלנצק קחצי ש"ע תואטיגה ימחול תיב ןויכראב תאצמנה

== 297 = 



 הריטפה םוי דְלונ | סם ₪ ה | "סמ ,ואכאר זוכירה חנחמב ו ווגש םודאר-ינב +
 .גרבכנטיילב ונמטנו ,%5 לירפאב 2114 | 2.1.08 | בייל ןאמכייר | 8

 ימחזל תיב ןויכראב תאצמנה ,םיבר תונברק לש המישר ךותמ) 1211945 | 5 | לאיחי גרבנזור | 9
 0 1811945 | = 16541923 | םהרבא ןאמטכר | 70
 ו 2221945 | | 2421911 | ףסוי 'ץיבולפר | 1
 .הריטפה םוי | דלונ | סם ש ה | סמ 25.2.1945 | | 41141902 | םולש םואבנזור | 2

 | 2441945 | 108916 | קחצי םואבנכייא | 1 3.3.1945 | | 2114906 | דוד גייווצנזור | 3ּ
 20.4.1945 | | 22.4.1921 | ףסוי לאיחי דלפפיל | 2 5.3.1945 | | 21.10.1915 | לארשי גייווצנזור | 4
 18.44.1945 | 20121916 | השמ ןייטשכלימ | 3 10.3.1945 | | 10.7.1922 | לשיפ ןיישנזור | 5
 21.4.1945 | 10.10.1890 | םהרבא ןייטשלקניפ | 4 20.3.1945 | 151904 | ללה ןאמטור | 6
 224.1945 | | 15.6.1922 | לאימחרי דלוגנייפ | 5 31.31945 | | 1221915 השמ 'ץיבולפר | ד7
 12.4.1945 | 25.11.1921 | השמ ןַאמדירפ | 6 44.1945 | 15071898 | םהרבא ןַאמטכיר | 8
 2141945 | | 28.1.1908 | םייח בָאלסימשפ | 7 11.4.1945 | | 17.21912 | קחצי 'ץוקר | 9
 841945 | 1898 | םהרבא םואבנשריק | 8 28.11.1944 | 28.12.1918 | קחצי יקסנַאר'צש | 0
 1141945 | | 5.2192 | לארשי םואבנשריק | 9 30.12.1944 | | 2621905 | בקעי ןיקנָאש | 1
 2241985 | | 1521916 | לאימחרי ןַאמרפוק | 0 30.12.1944 | 13.5.1913 | םהרבא ןאמנייטש | 2
 11.4.1945 | | 8541906 | בקעי ןייטשנזור | 1 61.1945 | - 3741918 | יכדרמ םואבנייש | 3
 2341945 | 10.5.1913 | היעשי גרבנייטש | 2 521945 | | 24.2.1910 | יכדרמ ןַאמרדיינש | 4
 | 2541945 | 1171906 | | דוד ריפש וא דוד הייש | 8.2.1945 | 20.10.1916 | ףסוי גרבנייטש | 5

 .הילַכ םהילע האיבה ןודזה די רשא .האושה תונברק ,םודאר ישודק לש הז ןורכז ףד םימשור ונא ,עיזבו תתרב .שדוק תדרחב
 .עשרה עורז יעדגהב -- המקנבו המחנב תוארל םדעב עונמ ןעמל

 | :ונב םייוקיו
 -- םיִעָשְר םֶתוטַעְו

 םָביִלְגַר תופָּכ תַחַּפ רֶסֶא ויֶהָייִכ

 .(א"ַכ--'ג יכאלמ)

 !םיחצנ תצנל םרכז שדקתיו דעל םמש לדגתי

 ןומטכיר (לבייל) הירא



 תוצעומה תירבב םודאר ידוהי יטיכפ / יקסבטטס מ
 םידודנה

 גופס תיבב ךנחתהו לדג .םודארב םלועה ריואל אצי סלדנמ הש

 וירוענב ,רדחב דמל ותודליב תישרש"תיממע תידוהי הרוס 5

 דחוימבו ,ירובצ ןקסעכ לעפ .ללכה ינינעל רע .היסנמיגה דימלת --

 ,תחנב יח .החפשמ םיקה ,וקרפל עיגהשכ .תינויצה הלועפל רסמתה
 . .. דע הולשב בשיו

 לע דוקפה תא לבקלו דעוימה םוקמב דימ עיפוהל ךילע

 ."םוקמב ישארה דקפמה יפמ םיטרפ .הדיחי

 תנש רבמטפסב דחאב לבק סלדנמיהשמ רשא ,הדוקפה חסונ והז
 .הלילב תוצח רחא 2 העשב 9

 ץחכ .ותיב ינבמ דרפנו וידגב תא סלדנמ"השמ שבל דימ

 לש הצובק ודיל הרסמנ ,םשל ואוב םע .זוכרה םוקמל ץא אוה תשקמ
 .הלצה ירישכמב םדויצ לע .םידוהי םלוכ ,שיא 66

 דוע .רצק םואנ םיפסאנה ינפב אשונ יקסבורנצ'זג ריעה שאר

 לש קזח שערמ םיינזאה ושרחוה רבכו וירבד תא םייסל קיפסה אל

 .תוהלבו תומוהמ ,םימויא ץפנ תולוק .ריעל םיברקתמה םינוריוא

 ילוצלצ ,תויוצצופתהה לש שערה תולוק ךותב תועלבנ םימיאה תוקעז

 הארנ הנה .תובהלב םילוע םיתב -- הרזעל תושאונ תואירק ,םינופלט

 -תובהל ךותב הקסבשירקס בוחרב רשא זג-תוכסמל תשורחהיתיב

 דכ רחא תועש המכ .תבכרה תנחת דיל םיללח לע םיעידומ .שא

 -- םילענל תשורח"תיב לעבב העגפו הגולד בוחרב הצצפ הלפנ
 -לטיט :ךלהו לדג םיעגפנה רפסמ .28 יקסמור'ז בוחרמ -- ןמרוק

 רויכלמ םירפא לש הרוכבה תבה ."הוואי. הפקל תשורח*תיבב ,םיוב
 .7 לעאוו בוחרמ הלעבי

 תואמ .חשביבו ריואב ןילופ תא ופיצה תינמרג הדלפ ילושחנ

 הלאו הלא .התמדא לע וטשפ םיקנט יפלאו הימש תא וסכ םיציצפמ

 הילגנא .תירבה-תונב תרזעל םיפצמ .סרהו םייח ןדבא םתא םיאיבמ
 -ניב .הקוחר דוע העושיה םלוא .הינמרג לע המחלמ וזירכה תפרצו

 לש םילג ברקל םיליטמ םינמרגה .םיכלוהו םירבגתמ תוברקה .םיית

 תודגנתה הלגמ ינלופה אבצה .םתשומחתו םנויז בטימב תוסייג

 שיא לפנ (גיצנד) הטלפרטסוו לע תזעונה הנגהב .גוסנ..ו תינשקע

 .סמאי -- םודאר

 דיר לש יטטפה זורכה .ונניאו זוגנ טסוגואב יששה םולח

 .םילמ בוביגו הצילמ ירבד אלא וניא .ינלופח ל"כטמרה .ילגימש

 תוחיתמ .תררחסמ תוריהמב הז רחא הזב םיפלוח תוערואמה

 םידוהיה הנחמב הכובמה .הללכב היסולכואה לע וטלתשה הלהבו

 -ה תוללעתה לש תונומתה תופחרמ םהיניע דגנל .תלפוכמו הלופכ

 שוריג ,הינמרגב תסנכה-יתב תפירש ,יונטר חצר :םידוהיב םינמרג

 . . דועו ןישנובז

 תומוקמ םמצעל םיניכמ םישנא .םודאר ריעב םג תרבוג המיאה

 לכמ םירגואו תולתופמו תולקלקע תולעת םירפוח .טלקמו הסחמ
 . . דועו טפנ .חלמ .רכוס ,חמק :דיל אבה

 "השמו ,הרצק הדוקפ .הלועפב--ודוקיפבש הדיחיהו סלדנמ"השמ

 המיא -- םשו .הפועתה הדש רבעל םידעוצ ותדיחי שארב סלדנמ

 -יתחתמו סיטהדילכ םיפרוש .םיללח םיליפמ הרעבת תוצצפ .תוצלפו

 שא"תובהל .הפועתה הדשל תשגל ןיא .םיסייטה תופוג םירובק םה

 אלא וניא ןילאווז שיבכ .הביבסבש תלופמה ייעל לעמ תובברתשמ

 תצק םדקתמ התא .םיקומעו םיבחר תוחישו תורוב לש הכורא הרוש

 .הצצפהמ הסחמ שפחל חרכומ ךנהו ,םיינש וא דחא רטמוליק --

 -- .םודאר .התוי תופצוחמ תושענו תוכלוחו תופכות ריואחמ :תועצפה

) 1939--1946( 

 ,קשנל תשורח"יתב ובו  ,יקנויפ"םודאר"וקסי'זרקס : שלושמה זכרמ
 םיחרוטו הז שלושמל ביואה ינוריוא .אופיא ,ולפטנ .ץפנזירמחו םיזג
 הלאה םירעה שולש לע "םנעטמ, תא םיקירמ םה .ףרה ילב וילע

 .יקנויפ תצצפהב--םודאר שיא--גיווצנלא םייח ןיצקה ללח לפנ הנה

 םניא םינותעה .הירודיש תא הקיספה תיזכרמה וידרה תנחת

 שאר .תכלוהו הבר הלהבה .וזל וז תודגונמ תועידי תוצופנ .םיעיגמ

 ונממ שקבמו הטסוראטסה ינפב בצייתמ .גרברבליז הנוי ,הליהקה

 -כואה תא עיגרהל שקבמ ודצמ הטסוראטסה .תכמסומ היצמרופניא
 ךרדב םיאצמנ םייטירב םינוריוא 800 יכ .עידומו תידוחיה היסול

 אלכה-יתב ירעש וחתפנ הלילה ותואבו-- -- -- ינלופה | לובגל

 תא ררחשמ קשנל תשורחה תיב .ישפוחל ואצי םיריסאהו

 וכל, :תרוכשמ ישדח השולש םהל םלשמו הדובעהמ וילעופ 800יו

 הלהב תסונמ םיסנ ראדה ידיקפו הרטשמה ...."םכמצע תא וליצהו
 .ןילבולל

 --םירחא .ריעה תא ובזעש םינורחאהמ ויה ותדיחיו סלדנמ"השמ
 סלדנמ"השמ ידיב הלע .ןמזמ רבכ ומלענ תויחאו םיאפור .וידקפמ

 ותחפשמל ףסונ .ריעהמ טלמנ רבמטפסל 6-ה לילבו םיסוסו הלגע תונקל

 ותחפשמו ןמכייט לסוי השמ ,ותיערו רגיצנד לשרה תא םג ומע חקל

 .םיאמודאר המכ דוע ופסונ ךרדב .ותיב ינבו רגנאז לסויו

 לש הנגהה רובג ,יקסני'זַאטס ,.השראו ריעה שאר תדוקפ יפל

 רבכ ויה יללכה הטמהו הלשממה שאר .הנידמה אישנ) ןילופ תריב

 החרזמל תאצלו קשנ תאשל רשכומה לכ לע -- (חינמור לובגל ךרדב
 .- ותיב ינב םע ימו ופגב ימ -- םיבשות תובבר .הנידמה לש

 בכר ילכב ורדתסהו החלצהה הריאה לזמ ינבל .ריעה תא ואצי

 וכרש ריעה ינב בור םלוא ,(תולגעו םינפוא ,תויאשמ ,םיסובוטוא)
 .לגרב םכר"

 יחב ,תיבב רוא ןיא .הלפאב היורש םודאר .רבמטפסב 6*ה ליל

 התיה םשדיא רואה ריאה םא .םייובכ םח םג תובוחרב םיסנפה .תונ
 ,םדא ינב יללצ רעי -- ןילאווז ךרד .הרעבת תצצפ תוחקלתה וז

 .ינשחמ דחא קתני לבל והערב שיא עורז יבולש ףטו םישנ ,םישנא

 *השמ) ןיליפתו תילט ויחש תיבל תחתמו ץיבורוח לדנמ דעוצ הגה

 יתויאשמב קוחד גרבנטסק ברה הנה .(ותלגע לע ותוא הלעמ סלדנמ

 תיב ילעב -- םינייטשניבורה ,םינבלה תישעת לעב .בילטוג לש

 ןילאווזל עיגהל םיחילצמו אוהש ךיא םיקחדנ םלוכ .םירחאו הקיצי

 לש קחרמב שיבכה ידצלו םיינלופ םילייח ינומה םיגוסנ שיבכה לע

 -ויריב שיבכה תא םיסכמו םיינמרג םינחנצ םידרוי םירטמ תואמ המכ

 .םהית

 םיסוס .םילפונ םישנא .רואיתל תונתינ ןניא המוהמהו הלחבה

 תא קחוד שיא .הריהדו הציר .תוקסרתמ תוינוכמ .םהיתחת םיערוכ
 ."הקלובמו הקובמ הקוב.. םיסמור ,םיכרוד .תופוג לע םיעסופ .והער

 דחה לעש רשגל עיגה הנה -- ףרה ילב ויסוס תא ץירמ סלדנמדהשמ

 "הלסיוח לע סנ,ל היפצה .חהרמ הבזכא !ההא . . . וועליפב הלסיו

 תא ןאכ ביואה ינוריוא וקרפ תודחא תועש ינפל .ףועי םולחכ הזוגנ

 דעוצ ךנה .סרהו ןדבא לש והובו והות ךותל בוש תלפנ ."םנעטמ,

 םיקסורמ בכרדילכ *דירשו םיסוס ירגפ .םדא יללח לש תופוג לע בוש

 -<- םודארב "הקיבדול,  יקסרובה תיב לעב ,רלדנה עגפנ רשגה לע)

 .(לצינ ןד (עשַאי) ףסוי
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 ןאכ יכ םלוחו ןילבולל ףוס"ףוס סלדנמ-השמ עיגה ץוצרו ףיע
 .םונהיגה לש ושא ךותל עלקנ הנהו .תצק שופי

 תא וטלימ ראדה ידיקפו הרטשמ .,אבצ ,ןילופ תלשממ ישיא

 םג סרהו ןדבא םיערוזו .םתוא ומידקה ביואה ינוריוא .ןילבולל םשפנ

 דוריואל תשורחה-תיבב םישוע םה ןושארה "םרוקיב, תא .וז ריעב

 תצצפ .שא תליבטב ןאכ םג לבטנ סלדנמ"השמו ,ץיבקשו"הגלפ םינ

 וב ,18 הקסודוטניוש בוחרב רשא תיבה תא םיינשל התצח הרעבת

 ויה שיא 17 .םהילא וולינש ולאו ותחפשמ ינב ,אוה טלקמ אצמ

 .שפנב תודבא ולבס אל םודאר ישנאש אוה הרקמ קר .שא תלוכאמל

 םיגורה .ץשומזב םיבכעתמ .הלהב"תסונמ בושו םימי םיפלוח

 -מ םידוהי םיעברא הבו ,תיאשמ .ריעה תובוחרב םילטומ םיעוצפו

 ,םודארמ םיובנריב .תיכוכז-ילכל ןתשרחה .ריעה ךרד תרבוע 'זדול

 תלפונ הצצפ .רזוח .םחל תורככ המכ תונקל דרוי ,תינוכמה תא רצוע

 ץירמ סלדנמ"השמ .םוקמב וב םרבק תא םיאצומ םיעסונה לכ טעמכו

 ליחתמ אוה הנה .םירפכה דחאב טלקמ ול שפחמו האלה ויסוס תא

 ,לשימשפ דיל ןס רהנה תא וצח םינמרגה .םיחתות םערב ןיחבהל

 לע ,ןילבולל ןוויכב דעוצ .יקסלבול-בושמוט לע הלוע ינמרגה אבצה

 -תהש ינלופה אבצה .הלסיול רבעמש ינשה הנחמה םע דחאתהל תנמ

 4 ךשמנ ברקה .םינמרגה לע םיחתות שאב חתופ תורעיה יבעב זכר

 ידוהי ןיצק ףתתשה הלא תוברקב .דמשוה ינלופה אבצה .םימי

 ריבבוח. היסנמיגב תיניטאלל הרומ רבעשל) םודארמ ,ןמדירפ

 ינגסו םילייח ונממ ושקב .דמשוה הנחמהמ לודג קלחש רחאל .("תעד

 תא אשנ אוה םהיתורצפה ורבג רשאכו .ברס אוהו ,ענכהל םיניצק

 תותוא תא ילש םידמה לעמ וקלס' :רמאו םילייחה יפלכ המרב ולוק

 םידמה תא דחא ללחמ וטשפ םילייחה ."םכיניעב בוטכ ושעו ןיצקה

 ךרד אל ךרדבו הגולפה תא דימ בזע אוה .ןמדירפ תא ושיבלהו ולש

 קסירבל עיגהו לובגה תא בוש הצח םימי המכ רובעכו םודארל עיגה

 .םיסורה ידידלע השבכנ םייתניב רשא
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 לעש תידוהיה היסולכואב הלהב ררוע פורטנביר--ןילאטס םכסה

 .לובגה תעוצר ךותמ רוקעל בר ץמאמ ושע םלוכ .גוב רהנה תודג
 םשמ .םודאר ישנא הברה רבכ אצמ םש .לבוקל רבע סלדנמ"השמ
 ,ןייטשנרובו ןמרוק םיאפורה םג ואצמנ תינוכמב .קסירבל ועסמ ןנכת
 םלוג -- סקופ םהרבאו ,ותחפשמו ןמכוב יאקסרובה ,'זאלימכ השמ
 םש םוקמ ,אטילד"יקוסיוול סלדנמ"השמ רבוע קסירבמ .םיאמודאר
 ריעב םיאפור םהינש--ןייטשריק שריה םייח הלעבו הרובד ותוחא
 .תאזה

 ןיא .יונפ םוקמ ןיא .הכותבש םיטילפ בורמ הימוה אטילד"יקוסיו
 ילא-בקעי 'ך לש הליצאה ותומד חבשל ןאכ ןייוצת .היונפ הניפ
 תעברא לכ .תסנכה"תיב יאבגו תיבה לעב ,שפנה ןידע ,ץיבוניבר
 -ילפה לש םתושרל דימעה םירדחבש תוטמה לכו ותרידבש םירדחה
 םידוהי .ידי"לע תוסופת ויה ןבחורלו ןכרואל -- תופצרה םג .םיט
 .חשראוו ץירזמ ,ץילדשמ םידוהי :ירמגל ול םירז םהש הלאמו וירכממ
 -כ רקובב םיכשהו דיחי ותטימב ןושיל בכש ילאיבקעי 'רש הרק
 םירדחב .ובכשמ לע םהיתומצע תא םיצלוחו ודצל םינשי םידוהיש
 .תוקונית ילותיח ולת םהילעו םילבח וחתמנ ריקל ריקמ

 תא הנפמ ,(לארשיב םויכ) דלפנזור (דלונרא) ןרהא ול ךלוה
 ןל ןמדזמ הנחו -- רפסמ שפחמו רת | .םיתבה תוריקל וטבמ
 -תיב תלהנה ידיל לבקל ןאכל ינוחלש. !ןוששו החמש .סלדנמ"השמ
 אוצמל לכוא ץיבוניבר ילא"בקעי 'ר תיבב יכ ,יל רסמנ .םוקמב רפסה
 בקעי יִר לצא םוקמ םהל ואצמ ונבו טדטשטוג רזעילא םג .הינסכא
 ...טלק תיבה .ילא
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 לש תוצעומה-תירב םשב -- ! ךדליו ? ךתשא ? ךתחפשמ םש. --

 קשנ אצמנה .ךתוא םירסוא ונירה תויטסילאיצוסה תוקילבופרה

 ךיצפח זוראל הקד 20 לש תוהש ךל שי !ץוח"עבטמו ? ךתושרב
 ."ונמע תכללו

 ןיצק ידיזלע סלדנמההשמל הכרענש "םינפה תלבק, התיה וז

 -הקוסיוו ריעב ,הלילה תוצחב ,1940 יאמב 30 .תבש לילב .דהוו.ק.נה
 .אטילד

 דחפשמ ינבו סלדנמ"השמ לע רזגנ ,יסחי ןפואב החונמ ימי ירחא
 הרימש תחתו ,םיסוס"תונורק ךותל םתוא וסינכה .הלוגו רסאמ ות

 -תירבבש םיחדנה תומוקמה דחאל .ןופצ יתכריל ולבוה הלועמ

 השלשו הנשב םיפוצר םישדח 8 גלשהו רוקה טלוש םש .תוצעומה
 ."םינבל תוליל, לש םישדח

 בכשל ,ךילגר לע דומעל התא לוכי הלא תונורקב העיסנה תעב

 -ילו םימי 10 ,8 ,5 הז םיעעונתמ םילגלגה !אל -- תבשל .ךבג לע

 אל רמא דחו אסריגל אלא איליל ירביא אל רמא דח, :ונינש .תול
 קר ארבנ הלילה יכ רמוא דחא :רמולכ ,"אתנישל אלא איליל ירביא

 תוליל לבא .הנישל קר ארבנ הלילה יכ רמוא דחאו הרות דומילל

 -- ותעשב סוטיט לש ושותיכ חומב רקנל וארבנ ןופצל העיסנ לש הלא

 ןתי-ימ רמאת ברעב, .רחמה םוי ינפמ דחפו המיא ךילע ליפהל
 ."רקב

 רואיריטסה הדוקפה תא עמוש ךנה .תבכרה הרצענ קסניביר דיל

 םיריכמ םא ןיב ףטו םישנ ,.םישנא ."תונורקל תחתמ םכלוכ,  תיפיט

 םהיכרצ תא םישועו םידרוי הזל הז םירז םה םא ןיבו הז תא הז

 םיצר (םיעסונה ןיבמ) תונורקה ידקפמ .והער יניעל דחאה םיעבטה

 -כיאהש לכאמ -- ןחוד תוסייד -- לכוא תונמ קפסל םהידיב םהילכו

 הסייד .תופועל ןוזמ אוה בורל לבא .בלחב ותוא לוכאל םיליגר םיר
 .הלילב 2-ב םעפו רקוב תונפל 5-ב םעפ ונל הנתינ וז
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 --"אמצ החצ ןורגה ,םימ טעמ השיגהו הבוט ונמע השע ,ינודא.
 ,ויתודימ לע דרוי ןקז לעב הביש שיא ,והשימ לש ולוק עקוב

 .עיגה קר הזש םיסוס"ןורק לש בנשא ךרד הארנ ופוצרפש
 ילכ בנשאה ךרד םידירומ .היתש ימ ילד איבמ ,ץר סלדנמ"השמ

 ילכה תא ךפוה .ד.וו.ק.נה ןיצק לש ףגמ תטיעב ...הנהו ;םלבקל
 םשמ קחרתמ ןורחאה הז .סלדנמיהשמ לע לפנתמו .םימה תא ךפושו
 .עגפנו בולע

 .הנליומ עודי רוספורפ היה םימ שקיבש הבישה שיא יכ ,ררבתה
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 -תמוצ לע תבכר תנחת ,סאלטוקל ועיגה םילוטלט ימי 14 ירחא
 -לקניפ ואיל סלדנמ"השמל ול ונמדזנ םש .קוחרה חרזמל םיכרדה
 הייפיצב ,תולוחה לע םיבשוי ויה םה תוממי יתש .ותיערו ןייטש
 תא ןימזה םגו םהיניעמ הניש דינה תולילה ןבול .הרובחת ירשקל
 תא העיבטה וז "םינפ תלבק. ."םיחרואה ינפ תלבקל,, םישותיה
 םישותיה לש םהיתוציקע תובקע תא הריאשהו םינפה לכ לע המתוח
 ,םידליה ליבשב בלח שפחל סלדנמ"השמ ךלה .תויוחפנתהל ומרגש
 .הז ןוגכ לע םולחי אלש ,ונעו

 :דיתעב ונל יופצ המ . . . ונטשוהו אשמ"תינא לע ונסמעוה
 ?רחמה םוי איבי המו -- ונתאמ קחר לומתאה

 ץוכרב,, :הליפת תולוק ונינזאל םיעיגמ הנה .הלילו םוי םיטש ונא
 דאכ השיערמו המיענ העתפה וז התיה ."דעו םלועל ךרובמה 'ה ךורב.
 -ילטב םיפטעתמ ,הינאה לש הנופיס לע םידוהי ופסאתה רחש םע .תח
 טיללפתמו םידמועו ןיליפת לש תועוצר םהיתועורז לע םיכרוכ ,תות

 יש



 עול ךותב--'ףרוע השק סע, הנה .ףוגה לכב רבוע טטר .תירחש תלפת
 םימייקמ ,םישרוגמ םידוהי .ד.וו.ק.נה ישנא לש םמטוחל תחתמ ,יראה

 .דובכ תאריו תוממותשה אלמ דמוע ךנה .לכ יניעל יתד ןחלופ
 ! הליפת רודיס לסחו .הרצק הדוקפ

 םישנאהו הנעטמ תא הקרפ ,הניפסה הנגע "טויש, ימי רחאל

 -ב דומעל היה לוכי אל ,םינש המכו םירשע ןבכ ריעצ שיא .ודרוה

 .המוהת ומצע תא ליטה ,שואיבו לבס

 .עיגה דחא קרו ואצי םיחא ינש

 .םוצע בחרמה .םייפלא דוע ופסונ םימדוקה םיפלאה תורשעל

 לע םייפלאה לכ .אופיא ,וחטתשה ,םלוכ ליבשב קיפסי המדאה חטש

 ,םהימשגמ םהילע וריטמהש םיננועמו םירדוק םימשל תחתמ המדאה
 .םאוב דובכל

 -בופירה תריב ,רקוויטקיסמ רטמוליק 4 לש קחרמב אוה םוקמה

 -חור חטשה לכב .תושפנ תנכס ?הריעה "חלפתהל, | .תיאמוקה הקיל

 ,רת התא .םייוטנ םהיבורו ,תוחוקפ םהיניע .םישלבו םירטוש םיש

 -ארמ ריעצ -- !ןכ .םודאר שיאב לקתתו לזמה ךל ריאי ילוא ,שפחמ

 -חרי, תא ןאכ םילבמ םה .ותשא םע היב'ז בוחרמ טייח ,םוד

 .םיטילפה יפלא ןיב "שבדה

 לש תולוק םיעקוב -- "3 רפסמ ,2 רפסמ -- תונורקה ךותל,

 .ומשב םיארוק ןיא ,םייק שיאה ןיא .םישנא םיניעטמ .ד,וו.ק.נה ישנא

 .רפסמה קר םייק

 ,תועמד תואלמ םיניעב .תיסורה הפשב תטלוש לדנמ"השמ תשא

 םשל התע הז עיגה רשא ,הניפסה לש לבוחה"בר ינפב תננחתמ איה

 ינב תאו התוא חקיש התשקב תא וינפל תחטוש איה .םיחמומ סויג

 םונהיג לש ותוינערופמ לצנהל רקיעה !בושח אל -- ןאל .התחפשמ

 -פשמ 10 דועו סלדנמ-השמו תחא העש רשאמ רתוי הרבע אל -- ,הז

 ,םיסדנהמ .םיאפור :קינדוו ינסרק ןוטאז רפכב רבכ םיאצמנ תוח

 .תוינא קדבב םתוא םיקיסעמ .םיאנותעו םירפוס

 הריבה ריעב בשיתהל ןוישר סלדנמדהשמ לבקמ ,םיישדח רובעכ

 .רקוויטקיס
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 .הרידה לעב תא סלדנמדהשמ לאוש -- ?ךתיבב םישפשפ ןיאה --

 תא םידימשמ יתיבב םיעלותה -- הנוע אוה -- 'ה ינרמשי

 סלדנמ-השמ .רדתסהל אוהש ךיא עדנ םיעלותה םע ,אלימ .םישפשפה

 ץראה לעו, תובא יקרפב בותכה תא םייקמ אוה .רדחה תא רכוש

 בלכ אלול .ןחלוש םג שמישש ץעדזגרא לע איה הבישיח ."ןשית

 דכול היה בלכה .םיעלותה םע םירדתסמ ויה ךיא עדוי ימ תיבה

 . תחא תחא םעלובו המרמב םתוא
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 השמ םמצע תא םיאצומ תוחורמ םיפוחד .ףחוס םשג .הלפאו ךשוח

 םיצפוק .חורמו רטממ הסחמ םישפחמ .םתיבל םכרדב ונבו סלדנמ

 .הינשל תחא הברוחמ

 -תמ לצ .םהינזאל עיגמו תטטור החווצ תצרפתמ -- "ינודא,

 .וז הביבסב והשימ לש ומש לע תינלופה הפשב לאוש ,םהילא ברק

 אוצמל לוכי וניא הרעסהו הלפאה ךותבו דליו השא ןאכ ריאשה םויב

 .םהילא ךרדה תא

 .ןוהמתב סלדנמדהשמ ארוק -- !לאירבג --

 הז .החמש בורמ יכבב ץרפ אוה ומש עמשל ?התא ימ ,יל יוא --

 | .ןמסיו לאירבג היה |

 .ןיטשלקניפ ואיל לש ותבותכ סלדנמדהשמל עדונ הרקמ יפ לע

 סלדנמ"השמ .דאמ םיעורג םייח יאנתב הדובע הנחמל לטלוט אוה

 .ןוזמ תוליבח ול חלש
% 
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 .סדקתמ ינמרגה אבצה .םיכשמנ תיברעמה תיזחב תוברקה
 סלדנמ-השמ .םתחירפ םצעב הינמרגו תוצעומה-תירב ןיב "םיבהבאה.
 -יבח קסויקה תלעבל איבמ היה אוה ."הדווארפ.. ןותע םוי לכב איבמ
 לש ימשר ריחמב ןותעה תא לבקמ היה ותחריט רכשבו םינותע תול
 חרכומ היה אוה .ישפחה קושב -- םילבור השלש םוקמב תוקיפוק 0
 .הרצקב תועידיה תא הינפב אורקל םג

 סלדנמ-השמ .םינותעה תרכומ תלאוש -- ? הזה םוליצה המ --
 .ילרבב בוטולומל םינפה תלבק לש םוליצ אוה הז יכ הל ריבסמ
 םניח. תינמרגה הלשממה ירבח םע דעוס בוטולומ הארנ היה הנומתב
 רודיסב הכישמהו ("טַאימרָאק עינ םארַאד,) הרמא -- "םיליכאמ ןיא
 .תוליבחה
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 ךותל רדח ינמרגה אבצה יכ עידומ וידרה | .1941 ינויב 227ה םוי

 .םיטייבוסה ימוחת

 יקלחמ המכב םירפכו םירע תוציצפמ תינמרגה היריואה תוקהל

 ימלענ םירופס םימי ךשמבו ,הבר הלהב וררוע הלא תועידי .היסור

 .םיינויחה םיכרצמה לכ םדוק ,קושהמ

 תא הביהלה ןילאטסו יקסרוקיש ןיב םתחנש םכסהה לע העידיה

 .(12.8.1941-ב היה הז) תובר תווקת םהב החיפהו ןילופ יחרזא ינומה

 תונחמ ירעש ."םירעש תחיתפ, --  הנהו ןמז הברה רבע אל ,םנמאו

 ריעה תא ופיצה םהינומהב ןילופ יחרזא .החוורל וחתפנ זוכירה

 .ימאק תריב ,ראקוויטקיס

 תומוקממ םישנא לש שערהו הלומהה ךותב .שקבמ ינא יחא תא

 -ינעתה שארבש ,רבדה יעבט ,הז םע הז שגפהל ולחה רשא םינוש

 דידי ,רכמ .בורק .החפשמ-ןב לע תולאשה ודמעי םתחיש רקיעו םתונ

 דחי אצמהל ,םהילע תעדל םיחחושמהמ אוהש ימל ןמדזנ ילוא .רבחו

 םודאר ישנאמ םיבר לע עדונ ,םישנאה םתוא יפמ אקוד הנהו .םתא

 .תוצעומה-תירב יבחרב םירוזפה
 -שופמ ,םיכורש ילב ,םילדנס וילגרלו ןיכומ יסנכמ שובל ,ריעצ

 לע רעתו ושאר לע הרומ הלע אל תועובש הזש רכינ .החוורל םיק

 תיבה ךותל ץיצמ .סלדנמד"השמ לש ונולח דיל ךלוהו בבוס ,ונקז

 ...ץיצמ ,בוש עיפומ .םלענו ןולחה ךרד המינפ

 הנהו .םיובנריב קטומ הז היה .סלדנמדהשמ עתפוה--+ "קטומ,, --

 דיל ודעב רצוע סלדנמ-השמ .תיבה ךותל המינפ ץרפתהל אוז דמוע

 תיוולב ץחרמל ותוא חלושו םינבל גוז וידיל טישומ .ורדחל הסינכה

 ... ופוג לעש םינבלה תא ףורשל הווצמ םג אוה .ריעצה ונב

 םילגלגמו סלדנמ"השמ לש ורדחב הפצרה לע םהינש םיבכוש

 .בצמה לע החיש

 .ילא הוולי אוה םגש רינשנדייז לשרה תאמ יתשקב --

 ..הנחמב דוע ןמנילק קרמ תאמ יתלבק ךתבותכ

 לנב תאו ומצע תא סלדנמ"השמ אצמ םוי ותוא לש ותרחמל

 -ל התש הלילה לכש .הרידה לעב .םהילטלטמ לע בוחרב ותחפשמ

 לע שנוע ןתמ היה הז) .םיריידה תא שריגו רדחל ץרפ ,הרכש

 .(הרידב רז תנלח

 תא

 םוקמ -- .תוצעומה"תירבב ןילופ רירגשל הנמתנ טוק רוספורפ

 האצי ,ןילאטסל טרפ ,תוצעומה"תירב תלשממ) .בשיביוקב ובשומ

 רנא לש תויוגיצנ .(בשיביוקב יעראה הבשומ תא העבקו הבקסומ תא

 יבחרבש תולודגה םירעה לכב רירגשה ידי-לע ועבקנ םינמיהמ םיש

 םרז ףיצה ןמזה ותואב .ישאר גיצנ לש וחוקפ תחת תוצעומה-תירב

 "תוצראמ ,ןילופ יטילפ ,םידוהיה תא םידגבו ןוזמ יחולשמ לש

 .תירבה



 אל הז לכ ,םנמא .סרדנא לרנגה לש ודוקיפב ינלופ אבצ םקוה
 -יצנח ידרשמ .לטוב יקסרוקיש"ןילאטס םכסה .בר ןמז דמעמ קיזחה

 -יתה חרזמל רבעו היסור ימוחת תא בזע סרדנא אבצ .ורגוס תויוג

 םה םג ורבע ,סרדנא אבצל וסייגתהש ,ןילופ יחרזא ,םיבר םידוהי .ןוכ

 .לארשיד"ץראל םשמו ןוכיתה חרזמל

 לש הכורא השרפ בוש הליחתמ זוכירהתונחמ ירעש תחיתפ םע

 תומוקממ םודאר ידוהי לע תועידי תולבקתמ .םילוטלטו םידודנ

 ןכ .סלזימ ,יוסוק ,ןיטשגינפ ןידה יכרוע ,גרבנטור השמ :םינוש

 -נכראמ ורבעש םודאר ינב לש הצובק לעו ןמשיפ רזייל לע עדונ

 "אה ,ןמכייט ןמלקו לסוי השמ .טנקשט רוזאבש הדרוא-ליסקל קסלג

 -- םודארב עודיה ינויצה ןקסעה ינב ,ןמשיפ םוחנו לשיפ םיח

 לדנמ .גרבנזור םהרבאו רגיצנד הדניה ,רקנאב בקעי ,ביל יכדרמ

 .ץרוק ד"וע ,ץיבשידק ר"ד .ותחפשמ ינב םע רגנוו דנומגיזו גרבניו

 ,םולבדלוג תחפשמ .,םרוורלק ר"ד ,רצנט סדנהמה ,רלייק רטסיגמ

 ןאכ .קסריביסובונ רוזאבש וניסאל ולטלוט םירחאו ןיטשניבור סנוי

 תינקסע -- התחפשמ ינבו הלעב םע ןיול הגלוא 'בגה םג האצמנ

 םש םג האצמ איה .םודארב "וציו.. תוינויצ םישנ תורדתסהב העודי

 סופורטופא-הטסוראטסל התנמתנ איה .תילאיצוס הלועפל בחרנ רכ

 יתאצמהב םוסרפ ול הנק רצנט סדנהמה םג .םישנו םירבג 150 לע

 .המחלמה ימיב הבר תובישח הזל התיהש ,םיצעמ ןמש קיפהל

 .איהש וזיא המישר לע בתכב תומשה תא תולעהל היה רוסא

 תומשה תא הפ לעב ןנשל םיצלאנ ויה םישנא .אשיב אניע ששחמ

 דחו ןאכמ דחא ןמדזיו הרקי ילוא .םהב םיאצמנ םהש תומוקמה תאו

 "ה םישנאהמ קלח) .דיתעה לע ורבדיו וננכתי ,וחחושי ,םתהמ ינש

 .(הצרא סרפ ךרד עיגה ליעל םירכזנ

 --! סנכי !*אובי --! אב ידוהי ןיאמ !םהרבא יבר םכילע"םולש --

 -- ףוגה םומיחל הפי הז .חתור (הירָאקיצ) שלוע-לפס לכ םדוק

 -ה תונפדב וידי תא םמחמ סקופ םהרבא .חרואל סלדנמ"השמ ארוק

 הירגיסה תא איצוהל ילבמ ,המיגל לכ לע חנאנו הפקהמ םגול ,לפס

 ורסאמ זאמ וילע רבעש המ לע רפסל הברמ אוה .ויפמ הקרוכאמ לש

 -הנחמל ושוריג ,(רלטוק ד"ועה ,ונתח תיבב זא ההש אוה) .קסירבב

 .טניבמוקב הלילררמוש לש הרשמ תלבקו ורורחש ,זוכיר
 ותרידב רקבמ .סלדנמדהשמ לצא תיב ןב השענ סקופ םהרבא

 חקול אוה .קרמ תצק םג "קינדזארפ,,בו םח שלוע סוכ םגול .ברעדברע

 .םייתרחמ לשמ םגו ,רחמל לבקש הנמהמ ,ולשמ םחל ול

 .תיצאג תעבטב תפקומ דארגנינל .ךלוהו רימחמ | בצמה
 .ולא םירע יתש דיל םילהנתמ םידבכ תוברק .רוצמב -- דארגנילטס
 תומש .תולילב םיעצבמש םישוריגו םירסאמ לע םירסומ ןזואל הפמ
 רפסמ .. . םייתפש לע תואשינ הטוקרוו הרושטיפ : שוריגה תומוקמ
 וגניא דחא ףא ;דחפו המיא . . . הדובעל םויה ועיפוה אל םישנא
 .ולש רחמה םויב חוטב

 לע ןליפא הלע אל ,התע דע .םיאבו םישמשממ םיארונה םימיה
 ודבע -- רופכ"םוי ,הנשה שאר .רובצב ללפתהל אוהש"ימ לש ותעד
 לכ לצא שגרומ םויכ אקווד םלוא .םימיה לכל המודב הלא םימיב
 ילואו רובצב ללפתהל ,אתווצב תויהל ימינפ ךרוצ הזיא דחאו דחא
 דעו -- ?המל -- ?המ לע .םימש יפלכ םימיא תגאשב ץרפתהל םג
 | ?יתמ

 -- "רדנ ל3, תללפת לבא .איה הבוה -- םויה תעשב הדובע

 איצומ אוה הלילב .ומצע תא ןכסמ ינלופ ידוהי .ברעב הרמאל םיגהונ
 "תדנ םידוהי םיעברא .הכימשב ןולחה תא הסכמ ,ורדחמ הטמה תא

 תועקוב תועמדמ קנחנ לוקב .רדחה ךותל ,יאשחב ,טאל ,טאל םיק

 ויתועמד ףטש ךותבי ."קידצל עורז רוא., םילמה הליפתה לעב יפמ

 םיללפתמ ןיא ."להקה תעד לעו םוקמה 'תעד לע, ךישממ אוה
 ולאו ולא, !םיארי .םיכוב ןיאו תוכבל םיצור .(םירוזחמב רסח)
 !םיקחש עורקל ןוצר שי .תישירח הלליב םיברמו ."םילמלממ לומלמב

 . .. האוש ונילע טימת -- אלו !ךלוק ךמנה ,יכדרמ 'ר ,םלוא

 ונב -- :םילהובמ םינפ םילגתמו הריצ לע תלדה תבבוס הטאל

 .סלדנמדחשמ לש

 .הלהב ."התיבה אובתש שקבמ .תיבב הכחמ ,תיחרזא שובל ,דחא,

 החפשמל רעצב האלמ תופתתשה .רתוי רבג ישירחה קונחה יכבה

 םירזוח .ונב תא וילא ץחול סלדנמ"השמ .שוריג ינפב תדמועה

 הזיא טילפה ילוא .ךרדה לכ וחומב תוצצורתמ תובשחמ .התיבה

 אוה . . . תוקנוח תועמד ,ץווכתמ בלה .ורובדב רהזנ אלו םילמ

 ירבד ףילחמ .חרואה םולשב לאוש .הפוקז המוקב התיבה סנכנ
 -תמ חרואה .החישל םיביטמ ,םוגמגב ומש תא טילפמ חרואה .סומינ

 דהשמ !ןאכ השוע המ !אוה המ !אוה ימ :סלדנמ-השמב ןיינע

 -רמ אוה לבא .הברה בושחל ילבמ תונקיידבו תוריהמב הנוע סלדנמ

 אוהו ,םייתש ,הקד דוע .בר ןמז דמעמ וקיזחי אל ויבצע יכ שיג

 .חרואל הת סוכ עיצמו זוע רזוא ,טטומתי

 .וינפ תא הסכמ בחר ךויחו חרואה הנוע -- בר גנועב --

 ץעזימסק המש .לקינ לש םחימ הגישמ סלדנמ"השמ לש ותשא

 רחאל ןתונ וניאו ,וירבד ףטש ריבגמ חרואה .םתוא הקילדמו וכותב

 .תעדל באת אוה לכה .לאושו בוש רזוחו לאוש אוה ןמזה לכ .רבדל

 םצעב יהמ הלאשה תא וינפל גיצהל זיעמ וניא סלדנמ"השמ

 הצור סלדנמ"השמ היה ,.הרכהל תחתמ ילוא .ולצא ורוקיב תרטמ

 עמשל חרואה יפמ ,הרמה הבושתה תא רשפאש המכ דע תוחדל
 . . ותלאש

 החכש הלהבו דחפ בורמ .ץצופתה םחמה !חרט ,חט ,חט ,םואתפ
 .םימ םחימה תא תואלמל סלדנמ"השמ לש ותשא

 םוצ ליל ףוס"ףוס אלה .הת ילב םג רדתסנ .רבד ןיא, --
 * ירדנ-לכ ליל .הזח הלילח םירופכה

 ?ךלו הז המ !רופכ םוי -- ?ירדנ לכ -
 ןאכ תוהשל ילע .סדנהמ ,ידוהי ןכ .ינא קסניממ .ידוהי ינא --

 ןוצרה ונשי ,הזה הלילב .יתאב .ידוהי רג ןאכ יכ יל ורמא .המ"ןמז
 | . . םידוהי ןיב תויהל

 -ל הרידה תלעב תקעוצ ,םחימה תא יל םתרבש !לזאזעל --
 .םויה תרחמ

 ! ןאכמ וקלתסה ,םכומכ םיכלכולמ םישנא --
 ותחפשמ ינב םע סלדנמ"השמ .תלעות אלל -- םינונחתו יכב

 | .גג"תרוק אלל ,בוחרב םיאצמנ םילטלטמה םעו

 -- ."הלוגדה השאה, -- הקסבלישו הדנו תינלופה תרפוסה
 .תינלופה תוירובצה תמב לע העיפומ ,הילע הזירכמ תונותעהש יפכ
 תינידמ העונת המק יקסרוקיש"ןילאטס םכסה לש ולוטיב םע דימ
 היזיבד המקוה .תוצעומה תירב תמדא לע תינלופה תוירובצה לש
 הלשממ תבכרהל םידעצ וטקננ  .וקשויצשוק םש לע ינלופ אבצ לש
 םג דדסונ ,ךכ רחאל המ ןמז ."םיינלופ םיטוירטפ דוגא, םק .תינלופ
 ד'וי רבעשל -- שארב ןיטשרמוז לימא רד םע ןילופ ידוהיל דעוה
 .ינלופה םייסב םידוהיה תעיס
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 ,ןילופ יחרזא לכ םירבעומ ,םייטייבוס תודסומ םע םכטה יפל
 .תיאפוריאה היסורל -- ןופצה יתכריל ולטלוט רשא

 .ןוסרחל םירבוע סלדנמ"השמו ןייטשלקניפ ואיל 1944 ינוי

 ןתשרחה לש רוכבה וגב) םיובננט ,םיובנריב קטומ ,סקופ םהרבא
 .הניארקוא יקלח רתיל -- דועו (םודארב לזרב ירמסמל
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 -ב ויה תסנכזיתב 19 .הקלחב הסורה .האנו הלודג ריע .ןוסרח

 .דועו תואנדסל ,םייתוברתו םייתונמא תודסומל וכפה םלוכו ריע

 וראשנ דוע ,יעוצקמ רפס"תיב -- רפסה"יתבמ דחאב יכ ,רבדה ןינעמ

 תיזכרמה הירפסל הסינכב .םהילע "דוד ןגמ, םע תונולחב תויגוגזה

 .החתפב הדומצו הקובד הזוזמב לקתנ ךנה

 תדמועו תמייק הזוזמהו -- םיטסינומוקה ידיב הז ןינב םינש 5

 ..הזמ הלעמל ילואו . . . ילוא ?הזה רבדה בשחיי הדיחלה .ותסינכב

 -ל םירזוח .םהיתבמ תוקוחר םירעב םירוזפ ויהש ןוסרח ידוהי

 תבבלנ הניא -- תידוחיזאלה היסולכואה דצמ "םינפדתלבק, .םריע

 .רתויב

 שדחמ םיקהל םיצור םידוהי ."ועיגח הצחמל םיחובט םידוהי,,--

 לערה .בר ישוקב םהל ןתינ הזו ,םמויק תא חיטבהלו םהיתב תא

 -טשמ -- םהירכמ ןיב םריע ךותבו ,היסולכואה ברקב עפעפמ יצאנה

 .היולג תורכנתהו היומס המ

 למע ירחא .םיכלוהו םיברק תוחילסהו םימחרה ימי .לולא שדוח

 סלדנמיהשמ לש ותמזיב .םירדח ינש תונוטלשה תאמ םיגישמ בר

 .הליפת-תיבל םתוא םירישכמו םירדחה תא םיניכמ ,תיבגמ תכרענ

 .תכורפ ףאו םילספס ,תונחלוש ,ןורא םכותל םיסינכמ

 רוהי םיפלא 9 לודג רובב םינומט ריעהמ םירטמוליק 10 קחרמב

 -- וכותל ולטוהו םיצאנה ידי-לע הז םוקמב וחבטנו וחצרנש םיד

 התטכש רפעה תבכשל לעמ עפעפמ היה םיחבטנה םד .םרבקל היהו

 .תפסונ רפע תבכשב םדה לע וסיכ םיחצורהו םהיתויווג

 -מו םיינלופ םידוהי תואמ המכ לש הכולהת .םירופכה"םוי ברע

 --תוירצונ םישנ ויה ךרדה ירומ .הז ינומה רבקל הכרד השוע םיימוק

 ואיל לש דפסהה ירבד .ופסנש ןהילעב -- םידוהי לש םהיתונמלא

 . םירעש ועקב -- "תומקנ לא,הו ןיטשלקניפ

 דעוה ר"וי ןגס דיקפתל ןיטשלקניפ ואיל ארקנ 1945 ראורבפב
 ךיראתה תעיבק םע ,ןכמ רחאל .הבקסומב ןילופ ידוהי לש יזכרמה

 -השמ םג הבקסומל אצי ,15.11.1945 ,ןילופ ידוהיל סרגנוקה לש

 .הניארקואב ןילופ ידוהי לש םריצכ -- סלדנמ

 לש םמוקישל הלועפ"יוק תיוותה היה סרגנוקה לש ודיקפת רקיע

 -תירבמ ןילופ ידוהי תרזחהל תינכת דובעו ןילופב םידוהיה ייח

 ,םיררושמו םידוהי םירפוס סרגנוקב ופתתשה רתיה ןיב .תוצעומה

 -נימק הדיא .ל"ז יקסבונגק םירפא ,ל"ז ןוזרדורב השמ :המב ינמאו

 םהרבא .ןרוק לחר .דרפס דוד ר"ד ,קרמ לרב ,ןמלמ חלעבו הקס

 .םירחאו רלה םינוב .סנגנל ר"ד .ןיק'צורוס ברה .רבוקצוס

 הצרמה םג היה אוה .סרגנוקה שארב בשי ןיטשלקניפ ואיל

 .ישארה

 קיציא .ןוסלגרב דוד ועימשה תוצעומה"תירב תודהי םשב תוכרב

 חכונ ויה החיתפה ןמזב .בלה דע םיעגונ םירבדב ,שיקרמ ץרפו רפפ
 ידירלע החרמאנ הרכזאה תליפת .עבאאר 'פורפה ינלופה רירגשה
 רתיה ןיב טילחה סרגנוקה .תועמד ידיל איבהו יקציבסוק השמ ןזחה
 -כההו םירודיסה תא יסש תושעל ,ןילופל םישנא 4 לש תחלשמ רגשל
 ,תחלשמה לע .תוצעומה-תירבמ םבוש םע ןילופ ידוהי תלבקל תונ
 .סלדנמדהשמ םג הנמנ .1946 ראוני ףוסב השראול האציש

 םע עגמ המייק דימו 1946 ראורבפב ינשה םויב העיגה תחלשמה

 ןיישרמוז לימא ר"ד דמע ושארבש ןילופ ידוהיל יזכרמה דעוה
 תחלשמה הרקב ןכ .יללכ ריכזמ -- םודאר שיא -- יקצילז סחנפו

 תרזחהל הנכהה תולועפ ומלשנ הרהמ דע .היצאירטפרל ןוירטסינימב
 הצובקה ןילופל העיגה ץרמ שדוח לש ותשארב רבכו ,םיטנאירטפרה

 .הנושארה

 םינותנ תויהל ויה םילוכי םיטנאירטפרה לכ אל יכ ,רבדה יעבט

 םיבר .םרותל תופצלו םיידי קוביחב תבשל ,תעמשמו תרגסמ ךותב

 תיצחמב דוע לחה ,ןילופ ימוחתל ורהנ ולא ,"ץקה יקחוד, ויה

 ורדח ךכ רחא .לובגה תא תוצחל ולחה םידיחי .1945 לש הינשה

 ."םיארפ,, םייוניכב םיעודי ויה הלא .תומלש תוצובק ןילופל

 תלשממ לש תנגרואמ תלועפ הלחה ,1945 לש המויס םע קר

 םג ,ןבומכ .םכותבו ,ןילופ יחרזא לש היצאירטפרב תוצעומה"תירב

 םיבר .היתורעימו ריביס תוברעמ תאצל וכז םלוכ אל לבא .םידוהי

 תומוקמב םידוהיה תא וקיבדה ןה ףא תופגמו .רוקו בער יללח ויה
 .זוכירה-תונחמבו שוריגה

 לע אל .תוצעומה-תירב יבחר לכב םירוזפ םודאר ידוהי תורבק

 -ה ,ונריע ינב םתוא לש םרכז תא ,אופיא ,הלענ .םיעדוי ונא םלוכ

 :ונל םיעודי

 ,ןמסוק קחצי ,רינשנדיז לשרה ,רגנו טנומגיז ,גרבניו לדנמ

 .הכרבל םלוכ רכז -- .ןמרפלש ר"ד ,רקנב בקעי ,ןמשיפ םוחנ

 ,תונורשכה-ךורב ,ריעצה ןמאה לש וקלחב לפנ השקו רמ לרוג
 .אטא"אמלאב וימי ימדב וחפקתנ וייחו ,ןמקב עשטיא יאקיסומה

 לש ויתועורזמ ץלחהל תווקת אלמ ,יופיר םשל םירקל עסנ ,הלח

 רזח .אושל .תוומה םע וקבאמב הבר תונשקע הליג .תומה ךאלמ

 .ותמשנ תא חפנ םשו אטא-אמלאל

 ,הרש ,הלוכש םא לש עזעזמ הזחמ הלגתנ חותפה ורבק דיל

 השפנ"תונע .הבלב תרחנש קומעה עצפהו שפנו בלב וילא הרוסמה

 התוא וטטומ ,הנממ השפנ דמחמ תקלה לע הנוגיו הבאכ ,הירוסיו

 -ב רונכה"ןמא ,ןועמש ,הנב תיבב םג לבא ,םיקחרמל הדדנ .ירמגל

 .הייח תא החפקו הרעצ גיפהל הלכי אל ,ךיריצ לש הינומרהליפ

 -אר לש היתוברוח לע דומעל ונוצרב ףיקת היה סלדנמ"השמ

 תא ויניע ומב תוארלו ,לארשיב םאו ריע םעפ התיהש וז ,ריעה םוד

 ןוסאה לע תועידי בואשל םימעפ המכ ול ןמדזנ ,םנמא .היתוסירה

 העווז ירואת םינוש םישנא יפמ עומשלו ריעה תא ודקפש האושהו

 תורירגשב ןהיכ רשא ,יקסבונכ'צ קרמ יפמ -- הבקסומב ;ריעה לע

 רשא ,ידוהי ןיצק יפמ -- ןוסרחב ,םיריכזמהמ דחא רותב תינלופה

 םירופסל ןימאהל הצר אלש וא לוכי אל תאז לכב .םודארב ההש

 לע דומעל ידכב ויניע הארמב ,ומצעב חכווהל טילחה אוה .הלא

 ריעה השראו) הגארפ תובוחרב טטשו אצי סלדנמ"השמ .ןוסאה לדוג

 "ל תוניב ךלהתה אוה .(הגארפב וזכרתה םייחה לכו הסורה התיה

 ,הרובחתה"יוק תומושר ןהילעש (דיחיה הרובחת יעצמא) תויאשמ

 ,םודארל הרובחתה וק לע העידומה תבותכ הילעש תיאשמ שפחמ אוה
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 -- תיאשמה לא ברקתמו וידעצ שיחמ אוה .וינפל התלגתנ וז תבותכ
 ידוהי ינפ ירחא רת אוה -- םישנא השודג תיאשמה .דמוע ראשנ
 !ןיא -- תוחפה לכל דחא

 ,ךימימ םודאר תא תיאר אל וליאכ -- !ימל -- ?המל העיסנה

 תיב ?תורבקה תיב !היסנמיגה ,שרדמה תיב ,תסנכה תיב תא

 .הברהב בחרו הברהב ךורא ,דאמ לדג .בחרו לדג םויכ תורבקה

 ךרדב -- המדא חטש תורבקה-תיב ספת זא .םינפל רשאמ המכ יפ

 הבחרלו הכראל אוה ערתשמ םויכ ?םויכו .ריעהמ קחרה -- ץינ'זוקל

 .הקסבשרוו ,הקצינ'זוק תובוחרב ;היתובוחר לכב .הלוכ ריעה לש

 ןיא .שדחה ןגב ,ןשיה ןגב ,הנלוודופ ,הנלטיפש ,לעאוו ,הקסלבול

 םש תורבק תיב ,הפ תורבק תיב !ןיא .םדא ינב תורבקמ יונפ םוקמ

 ?םשל העיסנה המ םשלו -- !ךלוה וא דמוע התאש םוקמ לכב --

 .םודארל,, :וינזאל עיגמ לוק .תכלל הנפנו הדצה ושאר בסמ אוה

 -- סלדנמ"השמ | .וידעצ שיחמו ויבקע לע רזוח ."םודארל םיעסונ

 לעכ הקילחמ תיאשמה .טלפסא הסוכמ ,קלח שיבכה .תיאשמה ךותב

 ,רעוסו שגור .םעופ ,הקזחב קפוד ,וברקב רפרפמ . . . בלהו תיכוכז

 .ומוקמ לע בשוי אוה שיובמכ ,תודרומ םיניעה

 .ןתסרכ רבג .ונכש ולאש -- !עסת םודארלה --

 .הבושת האב -- םודארל ,ןכ --

 ?ידוהי --

 .ידוהי --

 םוקמ סופתל ול ןתו ,הז שיא םוקמב בשו אנ ליאוה ,ןפטס --
 .איהה הנפב םש

 ,רבעש עובשב !רתוי המינפ ,המינפ ,המינפ רתוי ,ינודא --

 ..ג'זבולאיבו הצירג ןיב ךרדב ,ידוהי הכותמ ואיצוהו תיאשמ ורצע

 . . תוירי המכ ודהדה ךכ רחא

 !םודאר שיא תאז לכב ,לבח ,לבח -

 ךרדה .הנכס ימויא זמור ךרדה ידיצלש רעיה .ץווכתמ בלה

 .םייתלצעב םילחוז ןועשה יגוחמו . . . תכלוהו תכשמתמ ,תכשמתמ

 ךרד םיברקתמ .ךירוחאמ רבכ הלא לכ .ג'זבולאיב ,הצירג ,ןי'צרט

 סלדנמ-השמ .הברהב לקוה .דוע תורעי ןיאו -- םודארל קסנילדי

 .תוקומע םשונו המידק תצק ושאר תא איצומ

 .ןכשה רמוא -- רתוי םיחוטב ךייח ןאכ --

 ,םודאר תמדא לע בוש ודמעי סלדנמ"השמ ילגרו הברה ךראי אל
 .םינש עבשכ הנממ קתונמ היהש רחאל
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 ןורטאית דיל הקסבשרוו בוחרב תרצענ תיאשמה .ומוצעב הלילה
 ותיב ךותל סנכנו תיאשמח לעמ ץפוק סלדנמ"השמ ."י'צשוטיאמזור,
 לע תובר עמוש ,ויתויווחמ תצק הלעמ .תבחהלנ השיגפ .ןד עשאי לש

 .ןד תחפשמ הרזח הנממ ,ץיוושוא

 . . לזרב יחפב םיסכמ תונולחה לע .תולעננ תותלדה

 הביכשה לבא .תמדקומ ןיידע העשה .ותנשמ ץיקמ סלדנמ השמ

 ןוזפחב ,ותטמ לעמ דרוי אוה .טהול ולוכ ,חדוק ולוכ .וילע התשק

 טפשמ"תיב דיל רבוע .הריעה הנופ .רדחהמ אצוי .וידגב תא שבול

 דרדה תובלטצה םוקמ ,הקסנוורל עיגמ .היסנכה ,ראדה תיב ,םולשה

 האושהו ןברוחה הלגתמ ויניעל .לכתסמו טיבמ ,ההות דמוע .םיכ

 .םודארב תידוהיה הליהקה לע דריש םויאה ןוסאה .םהימורעמ לכב

 ,היגק ,הריכמ :ידוהיה רחסמה יקסע לכ .ידוהיה זכרמה ןאכ

 -אר ידוהי לש םייחה"קפוד .תקקוש העונת .רכממו חקמ ,ןתמוזאשמ

 קימעמו רזוח התא .ידוהי ףוצרפ לש ןמיס ףא אוצמל ןיא -- םוד

 םינכוד אוצמל דוע ןיא .תידוהי תונחל ןמיס ןיא .תובוחרה ךותב

 -ל םירהונ םידוהי תוארל ןיא .םירפס ,תותילט תריכמל לעאוו בוחרב

 רפסה"יתבל םירהממה םידליו 'םירענ תולוק םיעמוש ןיא .תסנכה תיב

 הפ ןהל היה ול .םינבאה קר וראשנ .רבשו סרה ,ברח לכה .םירדחלו

 תויונח םיאור םנמא .המוד בצמב תובוחרה רתי . . . תורפסמ ויהו
 ינפל םג תומייק ויה תויונחה ןתוא .םיאצויו םינוק םיסנכנ ,תוחותפ

 ךניא ?םיקפלדה דיל דמוע ימ ! תויונחה ךותב ימ לבא .ןוסאה

 דה ,םימיובננטה ,םימולבנזורה ,םירגיצנדה ,םיניטשרבליזה תא האור
 . םירקוצ

 ףיצמ תועמד לש לובמ -- סלדנמ"השמ -- !יפרה .םינוגיה סוכ

 -ל בכעתמ ,תבכרה תנחתל רהממו ץר אוה להובמו ףוחד .וינפ תא
 . .. טיבמו ההות דמוע .ריעה לע וטבמ הנפמ ,הנחתה דיל עגר
 .חצנל ריעה תא שטונו רזוח

 תייה הכיא .לארשיב םאו ריע -- םודאר

 ,םיידוהי םייח תקקושו האלמ

 .תידוהי חורו תוברת ,ידוהי יווה

 ,לארשיב םילודג לש םתסירע -- םודאר

 !דוע הנגניאו התיה היה
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 האושה רהאל

 הדמשהה תונחמ ילוצינ .םודאר תודהי ידירש לע םיקרפ

 .םישדוחמ םייח תארקל םהידעצ תישארו ,םייצאנה





 "יאמודרה זכרמ.יה / ןמטכיר הירא

 -טוטשב "יאמודארה זכרמ,ה לש ותווהתה תשרפ תא ראתל ןי א

 ינחורהו ימשגה םתוששואתהל םיאלפנה וילעפ תכסמ תאו טרג ₪

 תצק םידקהל ילבמ -- םודאר תודהי תטילפ -- םילוצינה םידירשה לש

 -טוטשל ולגלגתנש דע הלא םידירש לע הרבעש ,היגולוריטרמה רבד
 תארקל םינושאר םידעצ דועצל ולחה םשו ,הינמרגב רשא ריעה טרג

 .ןוילכו דמש ,ינוע ימי ירחא ,םישדוחמ םייח

 ןכוש .ץנָא רהנ לע .טרגטוטשמ םירטמוליק הששו םירשע ךלהמ

 עיגמ היה אל יאדו ועמש -- הז רפכ .ומש ןגניהייפו ולש רפכ

 תחת ,ונמע לע הדריש אלמלא .,םודארמ ידוהי לש ונזואל םלועמ

 תא הלטלטו ,ונתליהק תא םג הדקפש המויא האוש ,יצַאנה ןוטלשה

 תואמ לש םהיתויווג ונמטנ ותמדאב רשא ,הז רפכ ךותל הידירש

 ינב ,םיללחה תמישר ןמקל האר) .םודאר ינבמ םבורב ,םידוהי

 .(םודאר

 :םירבדה ךלהמ רוציקב ירהו

 -רקתמה םייטייבוטה תוחוכה ידיב ףגינ ינמרגה אבצה .1944 ילוי

 הנלוקשב זוכירהדהנחמ יאולכ תא םירקוע םיצאנה .ןילבולל םיב

 ...רתוי "םיחוטב. תומוקמל "ןוזפיח,ב םתוא םיריבעמו םודארבש

 ,םידלי םישימחכו םישנ תואמ שמח םהיניב ,םידוהי םיפלא תשולש

 קרפב רמאמה האר) קצַאיבוזמ-בושמוטל לגרב הדיעצב םילבומ

 תונורקב םשמו ("ץיוושוא--בושמוט--םודאר םימדה תדעצ,  האושה

 -- רתיהו ,םידליהו םישנה ,םינקזה "וחקלנ.. ןאכ .ץיוושואל םירוגס

 ץנָא ג"ע ןגניהייפ זוכירה-הנחמל הינמרגל ולבוה -- םירבג 7

 ירודמ תעבש לכ םירוצעה ורבע הז הנחמב | .(\ ה/חוחש6ח 8. ₪. םח2)

 -תונחמב םודאר ידוהי לרוג, האושה קרפב רמאמה האר) םונהיגה

 ,שיא 320 וכז רורחשה תעשלו ("הינמרג תמדא לע םינוש זוכיר

 ,םירחא זוכיר-תונחמב םידדוב םיטעמ דועו ,ומצע ןגניהייפ הנחמב

 דטּוַאד ,ןגניסקיררטנוא ,ןגניצרַאווש ,ןגניסיב .גרבנש ,לַאטנזה : ןוגכ

 "ובעל ןגניהייפ יזכרמה הנחמהמ וחלשנש -- ףרודנכּוק ,ןסּוג ,ןגרמ

 .השק הדובעבו תולחמב ,רוקב ,בערב ועווג םרתי .תונוש ךרפ"תוד

 -יבידה ידידלע ןגניהייפ זוכירה-הנחמ ררחוש .1945 לירפאב ?יזב

 רטליהד לרנגה לש ישיאה ודוקיפב יתפרצה אבצה לש הנושארה הי

 ,לאשראמל ךכ"רחא הנמתנ -- 06 1816 06 18פצוסחְע) יניסאט"הד

 ,ןוזמ אללו יאופר לופיט אלל ורקפוהש ,םישק םילוח ונוכ ךכ (י

 .םציק שיחהל ידכ

 רכיה ילבל ּונּוש םפוג'הנבמו םהינפ הארמ רשא הלא ונוכ ךכ (3 =

 תומצע ךותמכ תופקשנ םהיניעו ,תומצעו רוע םלוכ .םהב םדא תנומח

 םייחה ןיב רפריפש ,וזכ הדימב בער"הזמ היה "ןַאמלזומ ה .תלוגלג

 .עתפל תמש דע עווג הגרדהבו ,תוומהו

301. -- 

 טםרגטוטוננב

 םילוצינה לש םנורכזב ראשיי הז םוי .(ללח לפנ םשו ןיס"ודוהל חלשנ

 .תורצהו םייוניעה לכמ םרורחש םויכ

 שוג) קולב .המיאו הלחלח לש בצמב הנחמה תא ואצמ םיתפרצה

 -- םירחא .סופיט ילוחו (י "עדנריפַארק,, סלכואמ היה םלש (םיפירצ

 םידוהי 320) 837 -- םיררחושמה רפסמ .(" "םינַאמלזומ,,כ םהיארמ
 -ילופ םיריסא םהבו ,הפוריאמ תומוא 16 ינב ,םידוהידאל 517 דועו

 טעמכו ,('כו םידעומ םיעשופ םגו ,תועד"יגוהו םירפוס ,םיאנידמ ,םייט

 םיינומה םירבקב יכ ,עבקנ ןכ .עזעזמ ישפנו ינפוג בצמב ויה םלוכ

 ,םיבר םידוהי םהיניב ,םישנא 1600 םינומט חנחמל הכומס העבג לעש

 | .םודאר ינבמ םהבו

 ,םהיניע הארמל םיתפרצה ודרחוה הנחמה ירעש תחיתפ םע

 םתדימע חוכש ,הנחמב םיאולכה םיתפרצה םהיחא הארמל דוחיבו

 תא ליצהל ידכ .הלצה תלועפל ץרמב ושגינ דימ .םירחאמ ףופר היה
 המהוזחמ הנחמה יוטיחל בר השעמ השענ .ןווינמו תווממ ליצהל ןתינש

 ּ .הליעיו האלמ תיאופר הרזע השגוהו ,וב הקבדש

 ינב .םילוח-יתבב םילוחה זופשיאב וליחתה הנושארבו שארב

 יתבבו םילוח יתבב וזפשוא ,היגברונו ,קרמנד ,דנלוח ,היגלב ,תפרצ

 ,השק םילוח םידוהי 70"כ .ןדאבסיוּו ןדַאב-ןדַאב ,רַאייפשבש המלחה

 םידוהי 1507ו .ןגניהייפבש םילוחה"תיבב וזפשוא ,םיאמודאר םבורב

 תוחוכב לגר עינהל ולכיש הלא) "םיאירב, םינלופו םיסור 100"ו

 (זצפוגפחסטזס) גרובנָאיונ רפכל 1945 לירפאב 11דב ורבעוה (םמצע

 אבצה ידיזלע םשמ השרוג תינמרגה היסולכואהש רחאל -- ןדַאבבש

 | .תודחא תועש ךשמב ,יתפרצה

 הסינכה תאו ונממ האיציה תא ענמש ,יאבצ רמשמ ףקוה רפכה
 הגולפה דקפמ .וכותל םינמרג וסנכי אלש םניע תא ונתנ דוחיב ; וילא

 ר"ד היה םילוצינה לש תואירבה תרימש לע יארחאהו תירטינסה

 דפוטרוא םויכ -- 58/96) ה'זטַאס ר"ד טננטיולו (ספזפחואוא) המרד
 תוינמחר תויחא רבח היה םדגנכ רזע .ונגס -- (סירפב םש לעב
 שונאה םלצ תא ונל ריזחהל םיצמאממ םיצמאמ ושעש .תויתפרצ

 לופיטה ,אלפומה סחיה .וננתיאל ונבישהלו ונילגר לע ונדימעהל ,ונב

 ,תומוצעתו זוע ונב וחיפה -- וניפלכ וליגש שפנה"תוריסמו ןמאנה

 ךכו :וניתובל יכשחמ ץיפהלו תויובכה וניתומשנב רוא תולעהל ובש

 .ןנא םדא ינב ונא םג ןכא יכ השגרהה תינש ונב הררועתנ

 לקנרפ רטויפ לש ונב) לקנרפ ק'זוי ונריע-ןב םג הכרבל ןייוצי

 וניניב רשקמו ןמגרות שמישש ,סירפב עודי ןידיךרוע תעכ ,(ד"יה

 .תידדהה ונתנבהל הברה השעו םייתפרצה שוביכה תונוטלש ןיבו

 .:ונרבעוהש העש וניורחשממ הדירפה ונילע התיה רתויב השק

 לש ותולדתשהל תודוה -- המלחהו שפונ לש תועובש העבש ירחא

 רוזיאל (יתפרצה שוביכה רוזיאבש) גרּובנָאיונמ -- ינקירמא יאבצ בר

 תואירק הוּולמ ,דאמ תשגרנו תבבלנ התיה הדירפה .ינקירמאה שוביכה

 ,"\וצפ |8 [זהח66" : תובהלנ



 ישפחה םלועהמ םידוהי םע עגמה תישאר

 לבס תונש ירחא תוארל וניכזש ,ישפחה םלועהמ ןושארה ידוהיה

 ,םייתפרצה שוביכה תוליחב יאבצ בר ,ןלפק בקעי ברה היה ,דמשו

 -חמב רקיב אוה .תפרצ ידוהיל ישאר בר םויכ ,(א/ס) לנולוק תגרדב

 תוארמ .רורחשה םוי תרחמל ,םימר םיניצק תיוולב ,ןגניהייפ הנ

 שיגרה אוהו ,וב דוסיה דע והועזעז ,ויניע דגנל ועיפוהש ,העווזה

 לש ותטימ דיל םירוקיב ךרוע היהו ,ונליבשב המ"רבד תושעל ךרוצ

 וירחא רוזחל םהמ שקיב ףא אוה .םדדועמו םכרבמו ,הלוחו הלוח לכ

 ..."יודיו,ה תליפת לע הלמב הלמ

<% 

 אוה .וקורממ םעפה .רוקיב ךרוע יאבצ בר בושו -- םיימוי רובעכ

 לגר עינהל ולכיש הלא) "םיאירב,ה לכ תא הנחמה שרגמל סניכ

 -ארב .תירבעב רצק םואנ םהינפב םאנו (םמצע תוחוכב םשל עיגהלו

 םע .הנושארה םעפה וז ,ותשיגפמ הלודגה ותחמש עיבה וירבד תיש

 חבטה לע וחיש ךפש ךןכירחא .תיצאנה תפותהמ םידוהי םילוצינ

 ךכ לעו ,ש"מי רלטיה יסגלק ידיזלע הפוריא תודהיב השענש ברה

 בצעו ןוגי אלמ לוקב רמא -- ול חכוה הז רבד .טעמ יתמ ונראשנש

 םויסב .םתיוולב ךרעש ,תירבה תונב תואבצ לש רורחשה עסמב --

 שקיבו ."וכו ךכרבי,, :םינהכה תכרבב ונכרבו ,ויפכ תא אשנ וירבד

 .םישודקה וניריקיו וניבורק תומשנ רכזל "שידק, רמאל ונלוכמ

 ..."שידק,ה תליפת תא וירחא םילמלממו ,םיממוש םידמוע ונא

 תויאשח תואצוי םילמה .ןורגב תוקנוח תועמדהו תוטטור םייתפשה

 םי ךותב תועמדה רוקמ ברח ...תושבי -- םייגיעה ךא ,תוקסורמו
 - -- -- וניתויחאו וניחא ,וניתוהמאו וניתובא לש םימדה

 תעזעזמו המיהדמ השיגפ

 יעיבר םוי -- םויה .וננורכזמ ושומי אל רשא םיעגר -- - -

 ונעגה הלק העש ינפל קרש ,םודאר ינב תצובק ,ונא .ונרורחשל

 תוצובקה רתיל םיכחמו בוחרב םידמוע ,גרּובנַָאיונ רפכל ןגניהייפמ

 שדחה "ונתיב,ל םיננובתמ ונא םייתניבו .םשמ עיגהל תודמועש

 תינוכמ תברקתמ הנהו .ונירודיס רבדב םיתפרצה תוארוהל םיכחמו

 -יצק ידמב ,םיעבראה תונשב השא .ונתאמ קחרה אל תרצענו תיאבצ

 .ונילא תברקתמ איה םיריהמ םידעצבו תינוכמהמ תאצוי ,אבצ"תנ

 םיעדוי ונא אמש ,םודאר ינב לע ונתוא איה תלאוש ינבצע לוקב

 טיטרמ ,םודאר ינבב התוניינעתהו התונבצע ,הכוליה ...םהילע רבד

 טעמכש ,הל ונרמאשמ .ונפוגב ילמשח םרז רבע וליאכ ,ונלוכ שפנ תא

 תא הגיצה .החמש בורמ הינפ ולהצ ,םודאר ינב םה הזב םידמועה לכ

 לארשי לש ותב ,טנמַאיִד (הרש) הקלס ר"ד :המשב ונינפב המצע

 .(תכרעמה -- לקנרפ לארשיו טנמַאיד םולש לש ותדכנ) ל"ז טנמַאיד

 האפורכ תתרשמ תעכו ,האופר -- העוצקמ .סירפב הרד איהש םינש הז

 הכישממ איה --- הל עדונ קר .ןדאבב יתפרצה שוביכה רוזיאב תיאבצ

 -ייפבש זוכירהדהנחממ םיררחושמ ואבוה גרובנַָאיונל יכ -- תרמואו

 השח דימו ,םודארמ םידוהי םהיניב שי יכ הבל הל אבינ דימ ,ןגניה

 ינב לרוג לע רבד תעדל איה תניינעתמ דוחיב -- -- -- ןאכל אובל

 רטויפ לש ונב לעו ,ק'זיא -- לקנרפ דוד לש ונב לע :התחפשמ

 םהירהו םייחב וראשנ םהינשש ,הל וניליג קופיסב .ק'זוי -- לקנרפ

 עמשמל הלחלחו דער האלמתנ איה .טעמ דוע ןאכל עיגהל םידמוע
 ונלדתשה .חורזרצוקו תונבצע התוא הפקת העתפה בורמו ,ונירבד
 םירומש ילואש ,םודאר ינב לע החיש ידי-לע התעד חיסהלו העיגרהל
 .םולכ אלו םילאשנה לע הרכז אל טעמכ ךא ,הנורכזב ןיידע הל

 הצובקה הנממ האציו תינוכמ העיגה הנהו .התא םירבדמ ונדוע
 איה .םהילע הל ונזמר .התחפשמ יבורק ,םילקנרפה םג הבו ,הינשה

 "אווצ לע הלפנ םירבדו רמוא ילבו .הנושמו רזומ טבמ םהילע הקרז
 וספת אל -- םילקנרפה ,ןושארה עגרב -- -- -- בל ערוק יכבב םהיר

 םהל םג הלגינ רהמ שיח םלוא ,העמק וגוסנו שחרתמה תא וללה

 ...דוסה

 דמעמבכ הזחמ ,וניניע הארמל םיהתשמו םימהדנ ונדמע ונא

 -- -- - "ויחא לא ףסוי תועדוותה, לש

 לא

 ,םייאבצ םינבר ונרקבל ובריה גרּובנָאיונב וניהשש םימיב

 ונייח יאנתב הבורמ תוניינעתה וליג םה .ינקירמאה אבצל ּוולתנש

 תוריסמ הארהו ונרקיבש ןושארה .ונתואירב בצמ לע דחוימב ודמעו

 וגל איבה אוה .ןרוקלסה םשב רויאמ תגרדב בר היה ,וניניינעל הבר

 םילוצינ לש םמולשו םבצמ לע ונל רסמו .םלועב השענהמ תועידי

 .ושפנ תוריסמו ותגאדב ונתוא הוויל בר ןמז .םירחא

 רורחשה תא לכלכל םהמ רצבנ

 דובעשמ ונתאצ םע ונבצמב ולחש .הבוטל םייונישה לכ םע
 גרובנָאיונב םהב םינותנ ונייהש םיבוטה םיאנתה לכ תורמלו ,הלואגל

 תוומהו ,םודאר ינבמ המכ לע הערל לרוגה די התיה ,הברה ונתאנהל

 לש לואשה ירוסי רשא ,הלא םישנא .םתמחנב תואול םדעב ענמ
 םרוע תא טשפ םינש לש ןובער .םחוכ תא ושיתה זוכירה"תונחמו וטיגה

 יתלבה הנוזתבו ,העווז ידכל דע הקמטצנ םתביק ,םהיתומצע לעמ

 -תה םהיעמו הביק תולחמב דימ ופקתוה .שפוחה יאנתב תלבגומ

 -- - -- וצצופ

 םרבק לע ונישאר םיניכרמ ,ןגניהייפ זוכירה"הנחמ ילוצינ ,ונא

 דיסח ,.עודי רחוס ,21 לַעָאוו בוחרמ) חימחנ ןייטשלימ : םודארדינב לש
 ונב) לפוק בקעי םיובננטו (3 יקסלבול בוחרמ) ןַאחלימ .(הרות עדויו

 םונהיגה ירודמ תעבש לכ תא ורבעש ,(לעָאוו בוחרמ םיובננט השמ לש

 ואבוה םש ,גרובנַאיונ ינמרגה רפכב ,רורחשה רחאל ,םשפנ וחפנו
 .ה.ב.צ.נ.ת .לארשי רבקל

 ינקירמאה שוביכה רוזיאב

 ןרוקלסה -- ונרכזהש ינקירמאה יאבצה ברה לש ויצמאמ בורב

 םשב גרבלדייהב יאבצה לשממב הובג ידוהי ןיצק לש ותרזעבו --

 שוביכה רוזיאבש םייהסנב הרייעל 1945 יגנויב 7-ב ונרבעוה ,רלטַאה

 .ונילא ופרוצ םינלופה וליאו ,רחא הנחמל וחלשנ םיסורה .ינקירמאה

 ריבעה ,תעדה תא וחינה אל םייהסנבב םיירטינסה םיאנתהו תויה
 (50ח!055 לצנגנל תדוצמל ,שדוחה ותואב דוע ,רלטַאה ונתוא
 םיכיסנ לש האנ תירוטסיה הריט -- גרבלדייה ךיל (18הַהַחַ |
 -שפאה ונל הנתינ ןאכ .םילחנו תויאג ,םירהו תורעי תפקומ ,םיינמרג
 םג ליחתהל אלא ,יוארכ שפניהלו חצ ריוואמ תונהיל קר אל תור
 רתנספו הפיו לודג םלוא :תמייוסמ תיכוניח-תיתוברת תוליעפב
 לבייל ידיב סופד תויתוא בותכ) ריק ןותע ונאצוה .ונתושרל ודמעוה
 ונב ,ןמרוק שידק תלהנהב) הריטסו הרמיז יפשנ ונכרע ,(ןמטכיר
 -שונ לע תואצרהו םייתורפס האירק יברע ,(ל"ז ןמרוק לאומש לש
 ,(םירחאו רגרב םייח ,ןמטוג קרמ : םיצרמה) םיימואלו םייתוברת םיא
 םלועהמ הלעמ-ימר םישיא .תילגנאו תירבע תופשל םירועש ןכו
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 לארשי ר"ד ,(תרש םויכ) קותרש השמ :םהיניב .הריטב ורקיבש ,ידוחיה
 -ולועפל םתכרעה ועיבה ,םירחא םיברו ןמדלוג םוחנ ר''ד ,ןייטשדלוג
 ונתואמצע שודיחל םינושארה ונידעצמ םנוצר תועיבש יוליג ךות ,ונית
 -פח םייח תארקל ונידעצ ךשמהב רתי"תוליעפל ונודדועו ,תינחורה
 .םיאלמ םייש

 םידוהי"יזוכירבש םודאר ינבל תבאוש"ןבא ושמיש הריטב ונייח

 -שמה הלדג ךכו ,םהינומהב ןאכל ורהנ םחו ןילופבו הינמרגב םירחא
 .םויל םוימ המצעו תיאמודרה החפ

 ,שוביכה תונוטלש תדוקפב ,ורבעוה הריטב ונתא ויהש םינלופה
 ונא קר ונראשנ הריטבו .גרובסגיוודול דיל םינלופ יזוכיר תומוקמל
 .םידוהיה

 ירטסוא .א 'בגה הריטב אררנואה תלהנמ חבשל ןאכ ונייוצי

 ד-ייהב ינקירמאה יאבצה לשממב ידוהיה ןיצקהו (הדנקמ לארשי תב)
 .וניכרצל וגאד תוברו וניפלכ וליג הבר הנבה .רנסלפ .ל .ק רמ גרבלד

 טרגטוטשב "זכרמ ,ה

 שודיחו המלחה .שפונ ונליבשב ויה הריטב ונתבש ישדח ינש
 תלוכיה תדימבו ,הלטבל וניתותע םש ונישע אלש תורמל ךא .תוחוכה

 םיינוריע םיזכרממ םיקתונמ ונתויה םצע ירה ,ינחור קופיסל םג ונגאד
 .ונרובצכ רובצל יוארכ .הבחרנ םיידידתלועפל תורשפאה תא ליבגה --

 תבטהל גואדל הבריה ליעל רומאכש ,רלטַאה ןיצקה םג ןיבה הז רבד

 זכרמ הזיאל ונתוא רבעה ןעמל תצרמנ הלועפב טקנ אוה .ונייח יאנת

 לצנגנלמ 1945 טסוגואב 25-ב ונרבעוה ,ולמעל תודות ,ןכאו .ינוריע

 בוחרב תומוק 5 ינב םיניינב שוג ונתושרל דמעוה םש .,טרגטוטשל

 לכ םע םיאלפנ ויה םירודיסהו תוחוורמ ויה תורידה .ןוכישל קרמסיב

 תונחמה יטילפ םילוצינ .םוי םוי ,םיעיגמ ויה ןאכל םג .תויחונה

 .םודאר ינבמ םיבר םהבו ,ףטו םישנ ,םישנא -- ןילופבו הינמרגב
 .תרכינ הדימב התברו .אופיא ,הלדג תיאמודרה החפשמה

 ,וננתושרל דימעהל ךרוצ תונוטלשה ואר ,היסולכואה לודיג םע

 המכ ךשמ .ךומסה גרובסנייר בוחרב םיניינב שוג דוע ,וננוכיש ליבשב
 ואבש םיפסונה םיטילפה םרז חוכמ היסולכואה התבר בוש םישדח

 ,תוצעומה תירבמ םירזוח ןכו .הטיל .הירגנוה ,הינמורמ םג ןאכל

 -- ךכל ףסונו ,שיא 2000-ל עיגה םרפסמ .םיבר םיאומדר םהיניב

 זכרמל ףנוסמ היהש ,.טרגטוטש דיל ךולרגדב יפדיד הנחמב שיא 0-

 תאז-לכב ךא .ריעב תויטרפ תורידב ובשייתהש 7"600ו .טרגטוטשב
 .טרגטוטשב םילוצינה להקב ןינב בורו ןינמ בור  םודאר ינב ויה

 -וסעת ,ךוניחב .םיאלמ תוברתו רובצי ייח םוקמב ונגראו ומזיש םה"סה
 זכרמה םק ךכו .דועו תדה יכרצ קופיסל וגאד ;'וכו דעס ,הק

 ."יאמודרה זכרמ,,ה לכה יפב הנוכש (()הזז8 8556חו0!ץ 66ח!ז6)

 םינושארה "זכרמ,,ה תודסומ

 תודסומ תא ןגראל םיאמודרה ושגינ טרגטוטשל ואבשכ דימ

 "תהש םירבחה .םייחה ימוחת לכב רובצה ייח תא ורידסיש "זכרמ,,ה
 -- ןמטוג קרמ :ויה ,ןושארה דעול ורחבנו וז הלועפל םינושאר ובדנ

 החמש :ריכזמ -- טלבנשריק השמ :;ר"וידןגס -- רגרב םייח ;ר"וי

 םניב השמ לש ונתח ,יא'זדול) יקציבונילג ילתפנ ,סקַאוו יאמש ,ךרביל

 1942 טסוגוא תיצקאב "ושרוג, ודליו ותשא .םודארמ ד"יה ןמטכר

 יכדרמ ,(ב"הראב םינורחאה תשש) דנלדירפ יכדרמ ,(לודגה וטיגהמ

 .ןמטכיר לבייל ,(לארשיב רטפנ) רנטרג

 ,הקוסעת ,האורבת ,רוידל :תונוש תוקלחמ ומק דעוה דיל |

 וללח תוקלחמה לש הרידסה ןתלועפל הגאדב .דועו .הנוזת ,השבלה
 .המשל ךכל ובדנתהש םירחא םודאר ינב ןכו ל"נה דעוה ירבח ואשנ
 םתשלש) םיובנזור לטומ ,דירפ לטומ ,ןייטשנרוב ןבואר :םהיניבו
 הליהקה שאר לש ויחא) גרברבליו לאימחרי -- םהירחאו .(ב"הראב
 רזעילא ,(קסנוקמ) גרבנוייא רזעילא .(ד"יה גרברבליז הנוי םודארב
 לאירזע לש וסיג ,'זדולמ) ןזור ןרהא בקעי .(בושֶאווינגמ) גרבנייו
 גרבנרא הילדגו | שיפפלק בקעי ;:לארשיב םתעברא .(רקוויחרַאו
 :םירבחה בכרהב תונותעו תוברתל הדעו המק ןכ .דועו .(ב"הראב)
 ףילרה יליעפמ תעכ ,קסנוקמ ןורחאה הז) רגרב םייח ,ןמטוג קרמ
 יאמש ,(ןמרקוצ הקנח םודאר תונבמ השא חקל .קרוידוינב יאמודרה
 ;ןמטכיר לבייל ,(ב"הראב תעכ .ררושמ ,רבעשל יאנותע) סקאוו
 רבעשל) םיובלדייא לאומש :םירבחה בכרהב יתעמשמ ןידיתיבו
 גרבנטור עשוהי 'רגמ ,(םודארב הכאלמ ילעב תודחאתה יליעפמ
 ירגמ .(גרבנטור השמ .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא ר"וי לש ונב)

 די"יח רזייהצרו לארשי ןיישעתה לש ונתח .בובלסינטסמ) לפירג םייח

 ,(ב"הראב םינורחאה תשמח) קי'צליו השמ ,הלוד לסיז ,(םודארמ

 ירגמ ,ןמרבליז בקעי 'רגמ -- םהירחאו ,(לארשיב) ןמטוג ףסוי 'גניא

 -רגב) רסלש החמשו (לארשיב) רנב'ז בקעי .(ב"הראב) ןמרוק לדוג
 .(הינמ

 תודסומהו "זכרמ,ה תרטשמ ונגרוא ליעל תויונמה תוקלחמה דבלמ
 : םיאבה

 תיטפשמה הקלחמה

 וז הדעו .ןמרוק לדוג 'רגמו ןמרבליז בקעי 'רגמ ודמע השארב

 דסמו רמוח תנכהב הלפיט םגו "זכרמ,ה יבשותל תיטפשמ הרזע השיגה

 .שוביכה תונוטלשו טפשמ"יתב תשירד יפל -- םיצאנה יעשפ לע םיכמ

 ירטינס חוקיפו תיאופר הרזעל הקלחמה

 "ירבל הגאד ,תויחא 4-ו םיאפור 6--4 הקיסעהש תדחוימ האפרמ

 10 ליכחש םילוח"תיב םייקתנ האפרמה דיל .םיבשותה לש םתוא

 תרמ א"ררנואה תניצק ידיזלע הלהנתהש ,םידלי תאפרמ ןכו תוטימ

 בוט םש הל התנק התוריסמ בורב .(הדנקמ הידוהיזאל) ןוסבוד .ה
 .דחוימב תוריעצה תוהמאה לשו "זכרמ,ה יבשות לכ תביח השחרו

 דאהו (ב"הראב רטפנ) םודארמ םיוב ר"דה ודמע האפרמה שארב

 *-שיב תעכ .םודארמ ןמטוג תיבל) סּוארטשנשרה 'בג תישארה תוח

 .(ב"הראב) ּוָאדנל ר"ד 'בג ידידלע הלהנתה םיינישה תאפרמ .(לאר

 הגאד ,(ב"הראב תעכ) לפַאנייוו ר"ד לש ותושארב תדחוימ הדעו
 .ב"הראל םיוב ר"ד לש ותאצ רחאל ."זכרמ,ה לש יראטינסה בצמל

 םימי טרגטוטשב רטפנ) ץייוו .י ר"ד ידיל האפרמה תלהנה הרבע

 ןייטצה דוחיבו ,הז חטשב תובר למעש ,(ב"הראל ותריגה ינפל רפסמ
 לש ישאר אפורכ שמיש "זכרמ,ה לוסיח דעו וירחא .םידליל ותגאדב
 .הירהנב אפור תעכ ,יקזדרש .וו ר"דה "זכרמ,,ה

 "זכרמ,,ה תרטשעמ

 רמ תלהנהב תידוהי הרטשמ ידיב התיה "זכרמ,ב רדסה תרימש

 "נייו דוד -- וירחאלו ,(בובלמ םהינש) רמה רמ -- ךכזרחא .רטכש
 תעכ) טָאלג לארשי ונריע"ןב הנוממ היה ללכב ןוחטב ינינע לע .לאט
 , .(קרוי"וינב יאמודרה ףילרה יליעפמ

 ושבח םדיקפת יולימ ןמזבו םידחוימ םידמ םישובל ויה םירטושה
 םיבור רפסמ םלוא ,םינייוזמ יתלב ויה םה .םינבל םיעבוכ םשארל

 .םוריח תעשב םהב שומישל הרטשמה תכשלב רומש היה
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 .תירוטסיהה "הדעוה

 "רמה תירוטסיהה הדעוה םע אלמ הלועפ ףותיש ךות תובר הלעָפ

 לע תונומתו םיכמסמ ,ירטנמוקוד רמוח הפסא וז הדעו .ןכנימב תיזכ

 םודאר תליהק תדמשהו ללכב ןילופ תודהיב םיצאנה לש העווזה ישעמ

 ייח לע רמוח ףוסיאב ןינע םג התאר וז הדעו -- הזמ רתוי .טרפב

 לע ןכו .ןוטלשל רלטיה תיילע ינפלמ ןדַאב"גרבמטריווב םידוהיה

 .הינמרגב םינוש םיידוהי םיזכרמב הטילפה תיראש ייח

 ,לפַאנייוו ר"ד ,יקסבוניטנטסנוק 'פורפ :הליחת וכייתשה הדעול

 טקַאוויאמש ,ןמטוג קרמ ,לפירג םייח 'רגמ .גרבנטור עשוהי 'רגמ

 -- וירחא ,גרבנטור עשוהי 'רגמ השארב דמע המדןמז .לטנוול .בו

 בור תריגהו טרגטוטש תא ובזע ירחאו ,ןמדירפ .ל ר"ד ןוירוטסיהה

 (הנליוו שיא) ףרודויירג דוד ידיל הדעוה תושאר הרבע .הדעוה ירבח

 .ןמטכיר לבייל .ןמטוג קרמ ,סקַאוו יאמש :ויה הירבחו

 | תד ינינעל הדעוה

 קופיס ןעמל החרטו תדה ינינע לכ תא היתוגאדב הפיקה וז הדעו =

 דובק ינינע ,תואווקמ רודיס ."זכרמ.ב םיירוביצה םיחבטמה תורשכ
 .דועו ,ןיאושנו ןישודק רודיס ,ה"עאא לש ותירבב םידלונ תסנכה ,הר

 אל שמיש רשא תסנכ"תיב היה םייק םיידי-בחרו לודג םלואב
 םיברעב ובשי םהה םימיבכ .הרותה דומילל םג םא יכ הליפתל קר
 וב הלהנתה ןכ .'וכו םיקסופ ,ארמג ףדב וקמעתהו תוצובק"תוצובק

 םידמלמה תכרדהב .םינידו ארמג םירענ 30"כ ודמל הב "הבישי,

 -ישימשת .(הירגנוה יאצוי) .רזייל .יו רלסקוו .ה םימכחיידימלת

 זכרמה לש ובר .טניו'גהו םייאבצה םינברה ידיזלע וקפוס השודק

 .(ןילופ אצוי) טרליה .ש ברה היה
 -תבר תיגיגח הליפת תסנכה"תיבב הכרענ הנידמה תזרכה םויב =

 יגרוטילה סכטה .תידוהיה תונכוסהו תודסומ יגיצנ תופתתשהב ,םשור

 לבייל ידיילע ושענ לארשי תנידמ םולשל "ךריבש ימ, תרימאו

 הכרעש "תבש גנוע, תוביסמב המלוע תא הדעוה התנק ןכ .ןמטכיר

 ."'זכרמ,ה .יבשותל תבש ליל לכ

 האיבה איה .תחאכ השודקו תדבוכמ המישמ םג האלימ וז הדעו
 ידיזלע עצובש יבזכא חצר תונברק .םיללח תורשע לארשי .רבקל
 האיבה ןכ .טרגטוטש דיל ןגנילסָאב רוב ךותל ולטוהשו .םיצָאנה
 םידוהי 14 ,טדטשנַאקידַאבב ידוהיה תורבקה"תיבב ,לארשי רבקל
 םידוהי 12 ןכו ,ןגניהייפב ירצונה תורבקה"תיבב ורבקנו וחצרנש
 רעי דיל רוב ךותל ולטוה םהיתויווגו רורחשה ינפל םייעובש וחצרנש
 .לוה-שיבָאווש דיל ךַאבנייטשב ידוהיה ןימלעה תיבב -- ףרודלּוזב

 -לט תרמז איה ותב) גרבשרה השמ :חיה ןושארח םידרחה דעו

 למיניב ב"ושה לש ונתחו ורשבדראש) ךרביל החמש ,(ב"הראב היזיוו
 .לאטנוול בקעיו ןייטשלקניווש המלש ,ןמטכיר לבייל ,(ד"יה .ךרביל

 ןמרוק םייחו וקנריצ בקעי  ,ןזייא דוד :דעול ופסונ המ"ןמז ירחא

 רטפנ .םודארב הכאלמ"ילעב יגוחב עודי ןקסע היה ןורחאה הז)

 .(ךלשתב ב"הראב

7 

 ,תויאשח תוריחב וכרענ ."זכרמ,ה לש ודוסיל הלעמו הנש רובעכ
 תרוקב תדעוּו דעו ורחבנו ,תיטרקומד הרבחב םיגוהנה םיללכה לכ יפל

 םירבח 16 ןיב יכ ."םודאר ינב תרהט לע, ויה אל בוש הלא .םישדח
 דעוה ריכזמ -- יקציבב בקעי 'גניא :םהו ,םודארמ אלש 6 ויה -

 טפַאשטריוודנַאל עשידיי, רפסה רבחמ .לארשיב תעכ ,הנליו שיא)
 ,1938 הנליו -- הנושאר האצוה ,"טפַאשדָאוועיִאוו רעווָאלסינאטס ןיא
 -לקניווש המלשו ןייטשנטוג השמ ,(1948 טרגטוטש -- הינש :האצוה

 -שיב רטפנ ..בוקרטויפמ) לַאטנזור םהרבא ,(ןידנכמ סהינש) ןייטש

 השא חקל .בובלמ) לדנמ  ןואילו: (ץיבוטקמ) -הבלופ ןמרה ,(לאר

 השמ ,ןמטוג קרמ :ויה םירבחה רתי .(ןמטור הרש םודאר תונבמ

 םיובננט חספ ,דנלדירפ לטומ ,טאלג לארשי ,רנטרג יכדרמ ,גרבנטור

 -טכיר לבייל ,ץייטשנרוב ךלמ ,םורטשרבליז בייל ,(ןרובלמב רטפנ)
 .רגירק םהרבא ,ןז

 רבחל רחבנ וז הנשב .1947 דע דעוה ר"וי שמיש ןמטוג קרמ

 ובשומ םוקמש ,ינקירמאה רוזיאב הטילפה תיראש לש יזכרמה דעוה

 דכב תרישש ,ןייטשנטוג השמ אב דעוה ר"ויכ ומוקמב .ןכנימב היה

 ."הינמרג תאיצי,, םע 1949 ינויב "זכרמ,ה לש ולוסיחל דע וז הנוה

 טרופסו (יעוצקמו יללכ) ךוניח .תוברת

 קילאיב .נ .ח ש"ע תוברת תיב 1

 דופמ וב תומלוא .גרובסנייר 'חרב תומוק שולש ןב רדהנ ןינבב

 יבשות .קילאיב .נ .ח ש"ע תוברת תיב חתפנ ,םיידיייבחר םירא

 תונותעמו .שידיאבו תירבעב םירפס תעפושמה הירפסמ ונהנ "זכרמ.ה
 םמצע ואצמ הדידלע .ידוהיה םלועה יבחרב ועיפוהש תע"יבתכו תימוי
 .תודהיבו ידוהיה םלועב םירושק בוש םילוצינה

 ירחא טרגטוטשל אבש ,גרבנטור השמ דמע תוברתה תיב שארב

 תירובצ הדובעל ,ובורו ושאר ,סנכנ דימו תוצעומה תירבב םידודנ תונש

 .תיתוברתו

 יללכ ךוניח (2

 םש ול הנקש .ירבע יממע רפס תיב םייק היה "קילאיב תיב,ב

 רפס"תיב םג םקוה ןמזה ךשמב .ההובגה תיגוגדפה ותמר תמחמ בוט

 .טניו'זדהו א"ררנוא ,תידוהיה תונכוסה ידידלע רכומ ,ןוכית

 השמ :ויה ,הנושארה תיגוגדפה הצעומה לע םג ונמנש ,םידסיימה

 גמטכיר לבייל ,לפירג םייח 'רגמ ,גרבנטור עשוהי 'רגמ ,גרבנטור
 לחר ,גרבדלוג םהרבא | ,הלרק ותיערו ןמטוג ףסוי 'גניא ,ןמטוג קרמ

 דרוודא ,םזגנל האל ,(בוסוק דיל היב'ז דילי) ןמטוג רזעילא ,יודנל

 ר"וי תעכ .םודאר תב אשנ) רציפש דרוודא ,ןמרדל ןומולס ,בוטלק

 ןייטשנייו .ןייטשנייו לאגיו (ב"הראב יטיס"וידוטסב יאמודרה ןוגראה
 הרומה תא טרגטוטשב אשנ ,(י"א דילי) תירבעה הדגירבב לייח היה
 ."'זכרמ,ה לש ךוניחה תולועפ ןוגראב תובר לעפו .םזגנל האל

 דימלת 30 ןהבו תותיכ 3"ב היה יממעה רפסהיתיב לש ותישאר

 דימלת 110 ןהבו תותיכ 7-ל רפסה"תיב לדג ןאכמ רחאל ; םירומ 6דזו

 *ןג ןכו ,דימלת 15 ובו םּואיציל םג םייק היח הז דבלמ .הרומ 18זו

 היה ןגה .דלי 40"כ וב ודמל ךכדרחאו םידלי 9דב ותושארש םידלי

 ידלי םגו םידימלתה םג .בוחרה ותואב רחא ןינבב םיידי בחר םלואב

 אלל םיירהצו רקוב תוחורא .דחוימ חבטממ ,םילבקמ ויה ןגה
 | .םולשת

 דוניחה היתולועפ ןוגראב ,הלחתהב הלקתנ רפסה-תיב תלהנה

 םייגוגדפו םיינכט םיישק לע רבגתהל ךרוצ היה .םילודג םיישקב ,תויכ

 .הלא ומכ ויה אל טושפ ;דומיל ירפסב רוסחמ היה -- תישאר .דחאכ

 תוצירטמ ושע ,והוקיתעה -- דומיל רפס לש ספוט לגלגתנו שי םא

 רקיעב ,הפ-לעב םהירועש תתל ,אופיא ,וכרצנ םירומה .והוסיפדהו

 ,ןורכזהמ בתכב םהירועש םימשור ויה :עבטה יעדמבו הקיטמתמב
 .םידומילה תא םירומ םהיפלו

 םיבר םיצמאמב ךרוצ היה .םייגולוכיספ םיישק םג ורדענ אל
 תורעי ,תואטיגה ילוצינ םידלי -- ישונאה רמוחה לע רבגתהל ידכ
 םיבר .םיילמרונ םייחל וניכסה אל בושש .םירזנמו תויסנכ ,םירקנובו
 לילב הז היה .וריכה אל םמע תאו ועדי אל םהחירוה תא וליפא םהמ
 רבח לש םייאלעה םהיצמאמ חוכב קר -- -- -- ברדברע ,תופש לש
 דליה םלצ תא םידליל ריזחחל וינפל .הלודג הדועת הארש ,םירומה
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 .הלאה םיישקה לע ,הרצק הפוקת ךות .רבגתהל היה ןתינ -- ידוהיה
 דרחא שמיש הז רפס"תיב .םידלילו רפסה"תיבל הרוצו תּומד תוושלו

 .הינמרגב הטילפה תיראש לש םירחא "ופס-יתבל אמגודלו תפומל ךכ

 םהב ופתתשהש .תילגנאלו תירבעל ברע ירועש םימייק ויה ןכ
 םידימלת 30 םע רגובמה רעונל תומלתשה"יסרוקו .שיא 807מ הלעמל

 םידליה ליבשב ונגרוא ,י"אמ םיחילשו םירומ תחגשהב .םירומ 7'ו
 -תומוקמב הארבהו שפונ תונחמ ,ץיקב לודגה שפוחה ימיב ,םידימלתהו
 .הינמרגב םינוש טיק

 ידבועמ תעכ) ץרוק ףסוי ר"ד :ושמיש רפסה תיבב םירומכ

 םילוח תפוקב יאמיכ תעכ) יול םולש ר"ד ,(תובוחרב ןמצייו ןוכמ

 תורומ ויה תונורחאה םייתש) יודנל לחר ,ןמשיפ לחר .(ביבא-לתב

 ןמטלב הבוק .גרבנטור עשוהי 'רגמ ,(םודארב תועודי תוכנחמו
 לבייל ,ץיבולוש הלה .ןמטוג ףסוי 'גניא .(ב"הראב םינורחאה םייגש)

 תוברתה תדעו רבח ,הושדלפ ןויצדןב 'רגמ :םודאר ינב וללה .ןמטכיר

 ידידלע אצוה ,"עיפַארגָאילביב הטילפה תיראש., רבחמ) "זכרמ,ה לש

 ,(1948 .טרגטוטש ,הינמרגב טניו'גה דילש ךוניחלו תוברתל הדעוה

 ןויצןב ,ןמטוג רזעילא ,רציפש דרוודא ,ןמדירפ .ל ר"ד ןוירוטסיהה
 ףסוי 'גניא תיער) ןמטוג הלרק ;(ורפב םינורחאה םיינש) ןמגרב

 -חאה תשולש) ןזייארַאייפ 'בג .םזגנאל"ןייטשנייו האל ,(םודארמ ןמטוג

 -בו הקימטירל הרומ) לַאטס תידוהי ,ץייוו ר"ד 'בג ; (לארשיב תונור

 הרומ ,הלוגל תונכוסה תחילש ,לקנרפ רתסא -- ןורחא ןורחאו ,(טל

 השמיש רפסה"תיב לש תישאר תוחאכ .דועו ,ןורשכ תכורב הסונמ
 .תילגרמ רד 'בגח

 הרומה .התורפסו שידיא תפש דומיל םג גוהנ היה רפסה"תיבב
 -רבינואב שידיאל ארדתקב הצרמ םויכ .(לבוק שיא) קורמש אנח היה

 .ןדס בד 'פורפ לש ורזוע -- םילשוריב תירבעה הטיס

 ,ץיבוטנ הדירפ :תורבגה ושמיש םידליה"ןגב תוכנחמו תורומכ
 ;: ב"הראב תעכ -- (םודארמ ןמטוג תיבל) ןיבור הלופ ,הקסוואשראו

 הותרא עדונה ילארשיה ןיחלמהו חצנמה אוה הסיג) ןורבלג םירמ

 .דועו ,לארשיב תעכ -- (ןורבלג

 למיסש ןוט'ז -9 .תוקורי תותמוכ ושבח רפסהיתיב ידימלת
 דינע םע תונבל תוצלוח ושבל תוימואל תוגיגחב ."קילאיב תיב., תא
 ,םירדוסמ םירוטב םידימלתה ודעצ ותבשב תבש ידמ .תלכת תוב

 .הליפתל םוקמב יזנכשאה תסנכה תיבל .םירומ תחגשהב
 אלל ולבקתנ .ץראל ץוחל ורגיהש רפסה תיב ירגובמ םיבר

 תיב. ידידלע ואצוחש תורגבה תודועת ךמס לע ,תואטיסרבינואל םיישק

 תעכ םיספותו ,םינוש תועוצקמב םייאמדקא םיראות ולביק ,"קילאיב
 םידמוע םחמ םידחא .םהירוגמ תומוקמב תודבוכמו תויאמצע תודמע
 .לארשיב םיאצמנה רבעשל םהירומ םע םיבתכמ רשקב םויה דע

 הצרא ותיילע רחאל .גרבנטור השמ ןהיכ רפסה"תיב להנמכ

 תעכ .בובל שיא) ץכ יכדרמ ידיל הלהנהה הרסמנ ,1947 תנשב

 םע "זכרמ,ה לש ולוסיחל דע הז דיקפתב ןהיכש ,(הפיחב ןיד"ךרוע

 ."הינמרג תאיצי,
 רוזיאב םיידוהיה רפסה"יתב לש םירומ תדיעו המייקתנ "זכרמ,ב

 הדנא תררושמה :י"אמ םיחילשה ופתתשה הב .ןדאבדגרבמטריו

 "נוא ,טניו'גהמ ךוניחה יחקפמ ןכו ,קוטשנייו הכרבו דלפרקניפדרימע

 פיליפ ר"ד עדונה ןוירוטסיהה םהיניב .םירחא תודסומ חוכ"יאבו ,ארר

 .(1960 תנשב ב"הראב רטפנ) ןמדירפ

 יעוצקמ ךוניח

 תמקה םע דימ .ונגראתנ "קילאיב תיב., תלהנה לש התמזיב
 -תופרוצ .םישנדידגב תריפת ,תורגסמל םייעוצקמ םיסרוק ."זכרמ,ה

 ימעפידח סרוק ךרענ ןכ .תונובשח תלהנהו .עונלוק תקינכמ ,בהז

 ..הגיחנל

 ש-א

 -לצה םלוא ,"קילאיב תיב.. לש ףתרמב -- םיסרוקה לש םתישאר

 סוטאטס ולביק םיסרוקה .ףתרמה ךותמ םתוא התלעה לעפמה תח
 לש התושרל תימשר ורבע 1946 לירפאבו ,יעוצקמ רפס"תיב לש
 ."טרוא., תרבח

 בוחרב תומוק 3 ןב ראופמ תיב דמעוה רפסה-תיב לש ותושרל

 ,םיכוחמ .םינבל תריפת ,םיינישדיאנכטל םיסרוק וב ופסונו .גרובסנייר

 תולהנמה .םוליצו הביתכ תונוכמ ןוקית ,הקינכטורטקלא .םישנדיעבוכ
 רלדא חלהו ןייטשנרוב היגמ : תויאמודרה ויה םישנה תועוצקמ לש

 הקנה ,רנורד הניגר ,םןלב המיס :ויה תוכירדמה .(לארשיב הנורחאה)

 עבש ,םיובלדנמ הנשוש ,ץלוש טמירפ ,רנפמק הלירמ ,ןמטכורפ
 לש סרוקב ךירדמה .םודארמ םלוכ -- ןמטלא ןואיל ןכו ,קלדגימ

 םחנמ ברה יאמודרה ןיידה לש ונב ,טרוגנייוו בקעי היה בהז-תופרוצ
 .שיא 19 היה םיכירדמה רפסמ .(ב"הראב תעכ) ל"ו טרוגנייוו לדנמ

 .3007ל עיגה םידימלתה רפסמו

 תכורעתב יכ .,הדבועח דיעת יעוצקמה רפסה-תיב תחלצה לע

 יעבוכל הקלחמה התכז (1946"ב) גרבסדנלב "טרוא,ה לש תיצראה

 דרוצ תקלחמו .ינש סרפב -- םישנ ידגב תריפת .ןושאר סרפב םישנ

 דירמאה רוזאבש םייעוצקמה רפס"יתב לכמ הדיחיה התיה בהזה"תופ
 הכרענש ,"טרוא, תכורעתב .היתודובע תא הכורעתב הגיצהש ,ינק
 1947"ב) ינקירמאה שוביכה רוזאב הטילפה תיראש לש ינשח סרגנוקב
 "תיב לש םימוליצהו תומרגאידה םבל תמושת וכשמ ,(להנכיירדדַאבב
 .הבר בלדתמיש םהל השידקה תונותעהו .טרגטוטשב רפסה

 בקעי 'גניא :ודמע "טרוא. רפסח-תיב תלהנה שארב
 -ורוה קירנח רמ ךכירחא ,(1948 רבמצד דע) יללכ להנמ -- יקציבב

 -ארה יביטרטסינימדאה להנמה -- גרבנטור השמ :השראו שיא ,ץיב

 יגניא : ןידנב שיא ,קבמו'זי סַאיתמ רמ -- הצרא ותיילע ירחאו .ןוש
 וירחא .(1946 רבמבונ דע) ינכט לחנמ -- ,בובל שיא ,ךּוב בלסי'צֶאימ
 הנליוב "טרוא. ןוינכטב ךירדמ היהש ימ) ףרודזיירג בל רמ --
 .ןיבור ריאמ יאמודרה היה תוינקה זכרמ .(1936--1928 םינשב

 טרופס

 שפתש ,"חכה. טשב 0 ןודעומ היה םייק "זכרמ,ה דעו דיל

 ןודעומב .חינמרגב םיידוהיה םייזכרמה טרופסה תודסומב בושח םוקמ
 ףורגיא ,גנופלגניפ .לס"רודכ ,תשר"רודכ ,לגרודכל תויצקס ולעפ
 תודחא םימעפ התכזש ,לגרודכה תייצקס דחוימב הנייטצח .הייחשו
 םלוא היה ןודעומל .םיידוחיח טרופסה ידוגיא לש תויצרא תויורחתהב
 םיאמודרה ויה וילחנמו .טרופס ירישכמ ינימ לכב דייוצמ לודג
 .(ב"הראב תעכ) ברפדלוג לאקזחיו ןייטשנרוב ךלמילא

 ידימלת ןיב טרופסה ךוניחל ןודעומה שידקה תדחוימ בל תמושת
 -יטרופס תועפוה :םתופתתשהב ,וכרענ םעפב םעפ ידמ .רפסהזתיב
 .הלק הקיטלטאו לגרודכ .הצירב תויורחתו תויב

 תויטמרד תועפוהו תונמא ,הקיסומ

 הלהקמ 1

 ףוסב ."זכרמ.ב הדסונ ןמטכיר לביילו לטנןר השמ ןזחה תמזיב

 םיטרצנוקב .םודאר ינב םבור .שיא 17 תב תברועמ הלהקמ 5

 טרגטוטש וידרב הלהקמה העיפוה .יגרוטילו יללכדידוהי ןכות ילעמ

 םיטילפ תונחמב הרייס ןכ .לטנור ןזחח היה טסילוסהו .המבה לעו

 .תובהלתחב םוקמ לכב הלבקתנו הינמרגב םינוש םיידוהי

 ,םיומנריב הקניד ,רלדא הלח :םיאמודרה ונמנ הלהקמה לע

 ,רזייחצרו חלפ : (לארשיב וללח) ,ןמטכיר  לבייל | ,גרבנזור קייז'י
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 ה'זדניה : (ב"הראב הלא) ןמיירטש ,דלוונירג לווָאפ ,ץישפיל הלורק
 רטפנ .בוקרטויפמ) לטנזור םהרבא ןכו .(תימורדה הקירפאב) ןמשיפ

 לע חצינ .יל םירוכז אל םהיתומשש םישנא העבש דועו (לארשיב

 .ןוק ר"ד רתנספה דיל .לטנור ןזחה הלהקמה

 וידרב םירודיש

 לארשי ידעומו יגחב ,תרדשמ התיה טרגטוטשב רודישה תנחת

 תונזח יקרפו שידיאו תירבע הריש לש םיטרצנוק ,תוימואל תויגיגחבו

 לש תינומרהליפה תרומזתה תיוולב ,ןמטכיר לבייל לש ועוציבב

 דיל קסוואיּוק-ןי'צנשוא דילי) יקצינדורג השמ לש וחוצינב וידרה

 תולהקמ חצנמו הקיסומל הרומ תעכ ,ןורשכ ךורב יאקיסומ ,קוולצולוו

 םיקרפל .הלא םיינש ידידלע ונכוהו ודבוע תוינכתה םג .(ב"הראב

 ידידלע אמויד ינינעמ תואצרה וא תורבסה םיווּולמ םיטרצנוקה ויה

 ,טרגטוטשב תיזנכשאה הליהקה דעו ,תידוהיה תונכוסה יגיצנ

 תדחוימ הרישע תינכת .טניו'זזדה לש ךוניחה תדעוו "זכרמ,ה דעו

 .הנידמה תזרכה םויב הרדוש

 ידליו "קילאיב תיב,. ידימלת ויה ןמטכיר לבייל לש ותלהנהב

 "נספה דילשכ ,םימולקדו שידיאו תירבע הרישב וידרב םיעיפומ ןגה

 למעו ןורשכ תונכהבו רמוחה דוביעב עיקשהש ,יקצינדורג השמ רת

 "יווי'ז דיל ַאינשָאלָאי דילי) טָאנג השמ ןרתנספה -- המ"ןמזו ,בר

 -ומל הובג רפס"תיב תונייטצהב םייס ,גרבלדייהב הקיסומ דמל .ץֶא
 "יהו תו"םידימלתהמ םיבר .(הרומכ תעכ םש ןהכמו קרויזוינב הקיס

 : םהיגיב) קחשמו םולקיד ,הרישב םידחוימ תונורשכ וליג םידל

 ה"ד תעכ -- גרבנירג ַאניג ;יריל ןרפוס לוקב הנחינש ,ומיינ הינה

 ;לארשיב הלכלכל תכמסומ תעכ -- גרבנייו הקבר ; קרוי"וינב האופרל
 דאר תוחא תעכ -- ןרטשנגרומ הפטס ; ליזרבב תעכ ,גרבנזייא הסדה

 ,ןמיינ 'אינוס ,לדנס תור ; לארשיב ,ךילרַא תויחאה ;"הסדה,ב תיש

 ,קינשטַאבָאט רמת ,ץכ היתב .הקסבַאשרַאְו אישול ,גרבנזיו הדי'זד

 ,למיס השוט ,םרָאו הרובד ,פוקטכה תידוהי ,ןמרבוה הדניהו לחר

 עשוהי ,ןזור היעשי ,רגנל הנח ,גרבדלוג הנח ,ןמדלוג הרופצ
 בקעי ,ץיטשלמרימ חנ | ןזוו םייח ,קישטווַאשרַאו בייל ,רצנלג
 ,רליפאז דוד ,ץלוו דוד ןּוטלוק םייח ,רברפש יבצ ,אריפש
 -נובו תורעי ,תואטיגה ילוצינ תורענו םירענ -- הלא לכ .ןזור יבצ
 הזחמב הלועמ קחשמ ,רתיה ןיב .וגיצה וללה .םירזנמו תויסנכ ,םירק

 ל'דוד : ןגהמ םידליה ונייטצה הפי הרישב ."יבכמה הדוהי,, ירוטסיהה

 םירוסמה הינקסעמ ,ןילבולמ ד"יה גרבנזייא השמ לש ודכנ) גרבנזייא
 .םודארמ ד"יה ןמטכר םניב השמ ןתוח ."ןילבול ימכח תבישי,, לש
 לעופ ידי-לע חרבוה םשמ .קנַאדיימל ומא םע ל'דוד לבוה הנש ליגב
 ,תרתחמל תוכייתשה ןוועב כ"'חא רסאנ הז ינלופ .ויבא לש ורכמ ,ינלופ

 ואצמ ,רוקה תמחמ ,ןואפק לש בצמב .הצוחה דליה תא הקרז ותשאו

 ,ומאל .היסנכה לש םידלי דסומל וריבעהו גלשב חנומ ינלופ רטוש
 ,דליה לש ואצמיה םוקמ לע הרקמב עדונ .ץיוושואב הררחושש

 וריזחהלו דסומהמ ואיצוהל הדיב הלע םינוש םיצמאממ םיצמאמבי
 הבלוכ ה'צלופ ,(ב"הראב הטיסרבינוא רגוב תעכ אוה ל'דוד .הקיחל =

 הידק תאמ "סנפצרמ. הטרפואה הרדוש תדחוימ החלצהב .םירחאו

 .'קילאיב תיב, לש תוהובגה תותיכה ידימלת עוציבב .הקסבודולומ

 -טכיר לבייל ידידלע הלהונש ,טרגטוטש וידרב "תיחבעה העשה-.
 -והיה םיבושיה לכב הטלקנו ךרעב םינש שולש ךשמב המייקתנ ,ןמ
 םישנא תאמ דודיעו הדות יבתכמ ולבקתנ םעפ אל .הפוריאב םייד
 דיצצ עשידיי רעזיראפ,ה :םהיניב ,םיבר םינותעו ,תודסומו םינוש

 ;"'געוו רעזדנוא. רענכנימ ."גנוטייצ עשידיי רעגרעבסדנַאל, ;"גנוט
 . .םייבויח תרוקב ירבד ומסרפ (םירחאו "עמיטש עשיייי רענכנימ.

 תויטמרדו תוילקיסומ תועפוה
 .ןורטאית ימלואב ,וכרענ תורומהו םירומהמ םידחא לש םתמזיב

 ."קילאיב תיב, ידימלת לש םעוציבב ,תויטמרדו תוילקיסומ תועפוה

 ירוסיב ונעתנ םושלשד-לומת ךא רשא ,םידלי רישכהל היה לק אל

 םימלקדמו םירש ויהי ףאו ,ולוסב םג המו .להק ינפב ועיפויש .לואש

 םידלי ויה ,םגמא -- -- -- תחאכ םידקורו םיגיצמו .תירבעב םיריש
 ידכ הברה לומעל םיכירצ ויה םירומה לבא .םילודג תונורשכ ילעב

 .וב םינותנ ויה ןיידעש .רדוקה רבעה לש טויסהמ םאיצוהלו םתולגל

 ידליו םידימלתה לש םהיתועפוה לכ תא תונמל םיקמה ןאכ אל

 ,תועפוההמ תודחא לע דומעל קר ינוצרב .העיריה רצקת יכ ,ןגה

 .ריהזמה יתונמאה ןעוציכב ונייטצהש

 .הקסבודולומ הידקל "םכצרמ, (א

 המחלמה ינפלש ןילופב םידוהיה ידלי לש םתלחנ היה הז הזחמ

 תיב, ידימלת .םהלש תויתרוסמה תוגצהה ראוטרפרל ךייתשהו

 ,טרגטוטשב לודגה ןורטאיתה תמב לע הזה הזחמה תא 'ולעה "קילאיב

 ירוה םיבר םהבו .םיחכונה רובצל הקימע הייווחל רבדה היהו

 .יקצינדורג השמ רביח הזחמל תבבלמה הקיסומה תא .םידליה

 (לודגה ןורטאיתה םלואב--- 1946 שראמ) םירופ דובכל הגצה (2

 ולוס ,שידיאבו תירבעב םיריש :ןכות תרישע הגצה וו התיה

 הזחמה לע הרזח ןכו ,םידוקר .,םימולקד .םירופ תונומת .הלהקמו

 ."סנפצרמ.

 ("לופורטמ,, ןורטאית -- 1946 רבוטקוא) רמזלו רישל טרצנוק (ג

 םיריש -- תינכתב .יממעה רפסה"תיב ידימלת ידיילע עצוב

 רישב םג ופתתשה וז העפוהב .הלהקמו ולוס ,שידיאבו תירבעב

 לביילו (לארשיב תעכ) ןייטשלימ האל תננוחמה תרמזה :רמזו

 .תרמזה לש הלעב ,ןייטשלימ רמ -- רתנספה דיל .ןמטכיו

 ("זואהליפשיוש ב -- 1947 רבמצד) הכונוז דובכל הגצה ד

 "ימלת ידידלע העצובו ,רתויב תורדהנה תועפוהה תחא התיה יחוז

 ,הכונח ירישל ףסונ .תנווגמו הרישע תינכת .ןגה ידליו תותיכה לכ יד

 דמעתה יליגרתו הקיטבורקא ,דוקיר תועפוה םג ויה .הלהקמבו ולוס

 שולשב "יבכמה הדוהי, ירוטסיהה הזחמה תגצה -- םלוכ לעו ,תול

 | .תוכרעמ

 :וחרטו ולמע ,תורחא תועפוה תורשעו ל"נה תועפוהה ןוגראב

 ("סנפצרמ,) השראומ ןורשכ לעב ריעצ ןקחש -- םיובלגיז םהרבא

 תעכ ;טלב ןדקר -- רסקימ סקמ ;טלב תינדקר -- לַאטס תידוהי

 הרומ ,תונכוסה תחילש -- לקנרפ רתסא ; לארשיב םג עיפוה .ב"הראב

 םירמ ,ץיבוטנ הדירפ ,ןמטוג הלרק : תוכנחמהו תורומה : תירבעל

 ןייטשנייו לאגי הדגירבה לייח ;ץיבולוש הלהו הקסבאשראוו .ןורבלג

 רפסה-תיב להנמ ;קורמש אנח שידיאל הרומה ;םזגנל האל ותיעוו

 םייתונמאה םילהנמה ;לברפ ףסוי תולמעתהל ךירדמה ;ץכ יכדרמ
 םילהנמהו הלהקמה ילהנמ ;לדנמ ךריבו רבּוארטש ןַאיבפ םיינכטהו
 .ןמטכיר לביילו יקצינדורג השמ ןרתנספה םיילקיסומה

 םייתד םיעוריא

 תיתוכלמה הרפואב הנושארה םירופכה םוי תליפת (1

 וללפתה (1945) רורחשה רחאל הנושארה םירופכה םוי תליפת

 .טרגטוטשב תראופמה תיתוכלמה הרפואב םודאר תטילפ ילוצינ

 תפותחמ םילוצינ לש תואמ תוארל בלל עגונ הזחמ הז היה

 וב ונעתה רשא םירוסיה רוכמ התע"הז ואצי םיסנדיסנבש ,תיצאנה

 םיידוהי םיניצקו םילייח יפלאל םידומצו םיכומס םיבשוי ,םינש

 ברה לש השרדלו ןזחה ןחלל םיבושקו םיכורד ,ינקירמאה אבצהמ
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 םיפלא תשולש ליכמה םלואה .-- -- -- םויה לש וכרע לע יאבצה
 .הפ לא הפמ אלמ היה הבישי תומוקמ

 ןזחכ שמיש םימי םתוא) לטנור השמ ןזחה רבע הביתה דיזילע

 דוח תלהקמ ודיל הרזעו (טרגטוטשב תיזנכשאה הליחקה לש ישאר

 ,דלוונירג .ןמיירטש ,ןמרבליז) םודאר ינב םיריעצ העבש לש םיבב

 בל תא הבש לטנור ןזחח .(ןמטכיר ,טרופפר ,גרבנזור ,דרובםייוו

 דתה רחאל .ותרחמל "ףסומ.. תליפתבו ולש "ירדנ לכ,ב םיללפתמה

 הביתה ינפל רובעל ץלאנ ןמטכיר לביילו ולוק עתפל דרצנ הליפ

 -יאבו תילגנאב שרד גרובסניג ואיל יאבצה ברה ."הליענ. תליפתב

 .אמויד ינינעמ שיד
 לבקתנ ,1946 תנש תישארב .ב"זראל לטנור לש ותריגה רחאל

 הנשה התוא לש םיארונה םימיב .ומוקמב ישאר ןזחל ןמטכיר לבייל

 תיוולב ,.תראופמה תיתוכלמה הרפואב תוליפתה תא ןמטכיר ךןוע

 תא אוה ךרע ,1947 תנש לש .םיארונה םימיב ."תיאמודר הלהקמ.

 ,םיבושח םיחרוא לש םדמעמב ,לודגה ינוריעה ןורטאיתב תוליפתה

 .םייאבצ םינברו םיניצק ,םילייח יפלא

 "תבש גנוע, תוביסמ (2

 יתוברתו יתד לעפמ המייק "זכרמ,ה דעו דילש תד ינינעל הדעוה

 -שה לדבה אלל .םיבשותה לכ ידי-לע תובהלתהב לבקתנש ,דחאכ

 םלואב ,ותבשב תבש ידמ ,הכרעש "תבש גנוע,, תוביסמ :אוהו ,הפק

 תורישע תוינכתבו .םיכורע תונחלש דיל ,ירובצח חבטמה לש לודגה

 .אמויד ינינעמ תואצרהו תושרד םיווּלמ ,י"א ירישו תיתד הריש לש

 םג ןהב ופתתשה .שממ גנועל ויהו בר להק וכשמ ולא תוביסמ

 ותריגהל דע .םיבר םיחרואו םיינקירמא םייאבצ םינברו םילייח
 לבייל -- ךכ רחא .לטנור השמ ןזחה תונזח יקרפב םיענה ב"הראל

 .םירחאו ,ןמטכיר

 םייבמופ חספ "ירדס, <

 היהש םייבמופ חספ""ירדס,ב "זכרמ,ה דעו ול הנק בר םוסרפ

 לשומה :ןוגכ ,םילוגד םישיא לש םדמעמב ,הנשב הנש ידמ .ךרוע

 תונכוסה יחילש ,אררנוא יניצק ,הלעמ-ימר אבצ ידקפמ ,ינקירמאה
 ץוחמו םוקמהמ םיבר םיחרואו םייאבצ םינבר ,טניו'גהו תידוהיה
 .ללכה ןמ אצוי ןיאב "זכרמ,ה יבשות לכ וחכנ ןכ .ץראל

 "רכב טשוקמ םיידידבחר םלואב .בוט לכב םיכורע תונחלש דיל

 םיחרואהו םילוצינה וליב ,ןבל תלכת עבצב תויתרוסמו תיימואל תוז

 .תישפנ תולעתה ךות ,תויגיגחבו המיענ הריוואב

 -הקמ תיוולבו יתרוסמ ןוגינב "הדגה,ה תא ארק ןמטכיר לבייל

 תוהמ לע תילגנאב םירבסה ,י"א יריש םג הרשש ,"קילאיב תיב,, תל

 ,'זכרמ,ב אררנואה להנמ"ןגס ,גרבדלוג םהרבא םיחרואל ןתנ גחה

 דעוה ר"וי ידידלע ,שידיאבו תירבעב ,ורמאנ אמויד"ינינעמ םירבדו
 .טרגטוטש וידרב "רדס,ה רדוש 1947 תנשב .יאבצ ברו ןמטוג קרמ

 הינמרג תנידמב שידיאב ןושארה ןותעה

 "תונחממ ונרורחשל םישדח הנומש ואלמ םרט ,1945 רבמצדב רבכ

 רבד .שידיאב םידומע 23 ןב תעדבתכ "זכרמ,ב רואל אצי ,זוכירה

 תמחמ ןכש .ללכב הטילפה תיראש ייחב זעונ יתוברת ןויסנ זא היה הז

 רואל איצוהל תורשפא ללכב התיח אל ,תוירבע סופד תויתוא רדעה

 לביילש ךכ ידיזלע תאז-לכב רשפאתנ לעפמה ,םלוא .ידוהי ןותע

 -לעו ,דחא ספוטב ןכותה תא .סופד תויתואב ,וידי ומב בתכ ןמטכיר

 ,םיספט יפלאב ספדנ תעה"בתכ .תוצירטמה ורדוס היפרגוקניצה ידי

 | .תוצופתה יבחרב וצפוהש
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 ונוילג רעשב .("שפוחב.) *יירפ רעד ףיוא. היה תעה"בתכ םש

 ,ב"חרא) תוררחשמה תומצעמה ילגד ,םייעבט םיעבצב ,ורייוצ ןושארה

 תא .ןבל-לוחכה ונלגד םהילעמו (תפרצו תוצעומה תירב .הינטירב

 םייח ,ןמטוג קרמ ,סקַאוו יאמש :ונריע יאצוי וכרעו ומזי תעה"בתכ

 -ןב ןמאה"רייצה ידידלע ושענ ובש םירויצה .ןמטכיר לבייל ,רגרב

 .לרפ השמ ונריע

 ןותע לע בתכ .ןוזפרוד .י .ש רפוסה ןודנולמ עודיה יאנותעה

 (זחס צפה 8חופ6הה) | "רענַאקירעמַא רעד.ב תולעפתה בורב הז

 טרגטוטשב, :וירבדמ עטק ירהו .(4 דומע) 1946 לירפאב 26"המ
 יוארו ונימב דיחי רבד תמאב אוהש "יירפ רעד ףיוא.. תעדבתכ עיפומ
 ידוהי םלע ידיב .תואב תוא .בותכ הז תע"בתכ .תדחוימ בלדתמושתל

 תויתואה תא אוה בתוכו ,ןמטכיר לבייל ומשו (ןשקע -- הארנה יפכ)
 םיקודאה ונידוהי .ם"תס ירפוסש השודקהו הבהאה התואב תוירבעה
 ".םישודקה הרותה"ירפס תא ובתכ ,םימימתהו

 הינמרגב םידוהיה יזוכירב תובהלתהו בר ןינע ררוע תעה בתכ
 תונמזהו םיבר הכרעה יבתכמ ועיגה תכרעמל .ידוהיה םלועה יבחרבו
 "קושח ןמ לזא,ו ותעפוה םע שממ "ףטחנ, תעה בתכ .םייונמ לש

 .רצק ןמז ךות

 ראורבפב עיפוה ,"דיה בתכ. ותואב ,תעה בתכ לש ינשה ןוילגה

 - ובש ןיע"ביחרמו ןיינעמה 'זטרופרדוטופה .דומע 60 ליכהו 6
 ,ינקירמאה שוביכה רוזאב הטילפה תיראש לש ןושארה סרגנוקהמ
 ופתתשה "זכרמ.ה םעטמ) 1946 ראוניב 27"ב ןכנימב םייקתנש

 תופתתשהב (לטנזור םהרבא ,ןמטוג קרמ ,גרבנטור חשמ :סרגנוקב

 *שומז שיא ,גרובזניג דרנרב ידידלע ךרענו םלוצ -- ןוירוג"ןב דוד

 .ב"הראב תעכ ,שט

 ,סרגנוקח ךלהמ לע ןכות"תורישע תובתכ ןנשי וב ,ינשה ןוילגב
 .טרגטוטשב םילוצינה ליבשב ,בתכב ולבקתנש תוכרב םג ומסרופ
 .דרבצרַאווש קחצי ר"'דו םולברַאי קרמ ,ןוירוגןב דוד תאמ

 : ןוירוג-ןב דוד לש ותכרב הנהו

 .טרגטוטשב םירקיה םירבחל,

 - םילושכמה לכ ףא לעו לכה תורמל

 ."םינובה ןיב ויהת םתאו ץראה היהת ונל

 ןוירוג-ןב דוד (--) 27.1.46 ,ןכנימ

 "זכרמ,ה לש ולוסיחל דע ועיפוהש ,תעה בתכ לש תונוילגה רתי

 שכר םייתניב יכ ,שממ סופד תויתואב וספדנ ."הינמרג תאיצי, םע

 נ"ע טרופקנרפב תויתוא תקיציל תשורח תיבמ תוירבע תויתוא דעוה

 יכ ,ולאה תורושה בתוכל רפיס ,ינמרג ,תשורחה תיב לעב) .ןייאמ
 יסופד תא אוה ריתסה ,םידוהיב ויתושיגנו ןוטלשל רלטיה תיילע םע

 ונוטלשל םדוק ,םהב שמתשמ היהש תוירבעה תויתואה לש הקיציה

 ,תעכ .םיידוהי סופד יתב ליבשב תויתוא תקיצי םשל ,רלטיה לש

 קצוי והירהו אובחמהמ םיסופדה תא תינש איצוה ,המחלמה רחאל
 .(םיידוהי םיזכרממ לבקמה תונמזה יפל תוירבע תויתוא

 43"ב 1946 ינויב עיפוהש ,תעה"בתכ לש ישילשה ןוילגה תנכהל
 דרנרבו .ריכזמ -- יקציבב בקעי :םינודאה תכרעמל ופרוצ ,םידומע
 תונומתו בר רמוח ובו .םידומע 66"ב עיפוה יעיברה ןוילגה .גרובזניג
 "יטל תויתואב ,תימעפ"דח האצוה העיפוה ךכל ףסונ .ןיע תוביהרמ
 רגיצנד לאומש יאמודרה לש טרגטוטשב חצרה הרקמל תשדקומ ,תוינ
 .(ןלחל האר) תינמרגה הרטשמה ידיב ל"ז

 ,םיינקירמאה שוביכה תונוטלש ידיזלע רשואמ היה תעהיבתכ

 "תהל םחל ורשפיאש .תוימשר םיאנותע תודועת ויה תכרעמה ירבחלו

 הרזעהו היצמרופניאה תא גישהלו ישפח ןפואב םוקמ לכב עעונ

 .השורדה



 "זכרמ,ה לש הרדסמ

 הרדסמ ."זכרמ,ה דעו תחגשהב .החתפנ תויתואה תשיכר םע

 דבלמ םג .הב סיפדהל היה רשפאש ,וזכ הדימב הבחרתהו הלדג רשא

 םיידוהי םיזוכירמ ולבקתנש ץוח"תונמזה םג "יירפ רעד ףיוא,  ןותעה

 לש "רעזייווגעוו רעכעלטפַאשטריוודנאל,ה רדוס ראשה ןיב .םינוש

 זוחמה "טרוא,ה דעו לש תימעפ"דח האצוהו ,ןכנימב יזכרמה דעוה

 .יקציבב בקעי לש ותכירעב

 .א -- ךכדרחא ,יקסבוקרק .ש רמ הליחת היה הרדסמה להנמ

 רכוסל הרדסמה הרסמנ "זכרמ,ה לוסיח סע .יקסרובדשפו 'זאטלּואמ

 .תידוהיה תונ

 רוכזי רפס

 ,דחא םוקמל ונמדזנ םודאר ילוצינ לש רכינ רפסמש .הדבועה

 רפס תרוצב ,הברחה םודאר תליהקל די ביצהל ןויערה תא דילוה

 עשוהי לש ותושארב הדעו הרחבנ "זכרמ,ה דוסיי םע דימ .ןורכז

 ,הבורמ רמוח הדביעו הניימ .הפסאש .(ב"הראב תעכ) גרבנטור

 .הליהקה לש ןוילכהו סרהה תא ףקשל ידכ וב היהש

 -וחח לכ תא טרגטוטשב םסרפל ידכ םיצמאמה לכ התשע הדעוה

 תאיצי, םושמ דוחיבו .תויביטקיבוא תוביסמ םלוא ,ףסאנה רמ

 ףיקמה ,רמוחהמ קלח אלא טרגטוטשב סיפדהל הקיפסה אל ."הינמרג

 רחאל דעו 1939 רבמטפסב המחלמה ץורפ זאמ ןברוחה תוערואמ תא

 בור חבטל לבוה םהב ,1942 טסוגוא ימיב "םילודגה םישוריג,ח

 (' .םודאר תודהי לש הניינבו הניינמ
 םירוסיה לכ ךרד ."ןטקה וטיג,ב חתופה .רמוחה לש ינשה וקלח

 םודאר יאצוי ןוגראל דיזבתכב רסמנ -- רורחשל דעו "תויצקא,הו

 .הז רפסב "האושה קרפ,ל דוסי שמישו .לארשיב

 לחר ,גרבנטור עשוהי 'רגמ :ויה רפסה לש תכרעמה ירבח

 .ףרודזיירג דוד ,ןמטכיר לבייל ,ןמטוג קרמ ,רנביז בקעי ,גרבנטור
 דרוק ל'זייא לש ונב) ןמרוק לדוג 'רגמ תובר רזע רמוחה ףוסיאב

 .(ל"ז ןמ

 "זכרמ,,ב תינויצ תוליעפ

 תינויצה העונתה לש ףינס ןגראתנ "זכרמ,ה דוסיי םע דימ

 ץיב תפעוסמ תינויצ הרבסה תלועפב חתפש ."דוחיא. תדחואמה

 .רעונה ןיב דוחיבו ,"זכרמ,ה יבשות

 "נשריק השמ ,ןמטוג קרמ :וכייתשה ןושארה "דוחיא,ה דעול

 .לטנזור םהרבאו טָאלג לארשי ,ןמטכיר לבייל ,טלב

 "ולח, לש הצובקו "םחנ. םשב תינויצ רעונ תצובק הנגראתנ ןכ

 הרשכהל ,הקלחב ,הכלה רשא ,(רבעשל םינזיטרפ) "םימחול םיצ

 .ץראל כ"חא התלעו

 -תנש ,תיללכה הפיסאבו .םויל םוימ לדג "דוחיא.,ה ירבח רפסמ

 :םירבחה בכרהב שדח דעו רחבנ ,ודסויה ירחא םישדח השולש המייק

 לטנזור םהרבא ;ר"וי ןגס -- טָאלג לארשי ;ר"וי -- גרבנטור השמ

 -לקניווש ייעשי ,ןמטכיר לבייל ,םזגנל האל ,ןמטוג קרמ :ריכזמ --
 ץיבוטנ המלשו ןמרסו ןמלז ,ןמרדל לארשי ,גרבציירק םירפא ,ןייטש

 .םירבח --

 שוביכה רוזיאב "דוחיא,ה תדיעו "זכרמ,ב המייקתה 1946 ינויב

 "יה תונכוסהו ןכנימב יזכרמה דעוה חכזיאב תופתתשהב ,ינקירמאה

 דעוה ידיללע אצוה ,"תוברוח ןיא םָאדַאר עשידיי סָאד ''

 .םידומע 277 -- ,1948 ,טרגטוטשב םודאר ילואינ לש

 לש יללכח להנמה -- ליחי תעכ) ןמפוה םייח ר"ד םע י"אל תידוה

 םייחו (היבנידנקס תוצראב לארשי רירגש רבעשל ,ץוחה דרשמ

 ילוצינ לש םנוצר דחוימב שגדוה ולבקתנש תוטלחהב .שארב חקור

 .תיאמצעו תישפח לארשי ץרא ןעמל יגנשקע קבאמב ךישמהל האושה

 .ילדבהו םידוגינה .בר"ןמז דמעמ קיזחה אל "דוחיא,ה םנמא

 ופוסבו .תדחואמה העונתה ךותב םהיתותוא תא תתל וליחתה תועדה

 ,םייללכ םינויצ :ןוגכ ,םינוש םיינויצ םינוגראל קרפתנ רבד לש

 תעונתו יחרזמ ,תודחאתה -- .ס .ס ןויצדילעופ ,לאמש ןויציילעופ

 היה :ריעצה רמושה .ר"הצה ,לארשי תדוגא ילעופ ,הדובעו הרות

 ןבוליש ןעמל תובר השעש ,"וציו, תוינויצ םישנ ןוגרא םג םייק

 .תינויצו תירובצ הלועפב "זכרמה, ישנ לש

 םיכירדמל רנימסבו ץוביקב םודאר ינב

 םיחילש תגהנהב לעפש .גרבנפיירגב םיכירדמל רנימסו ץוביקב

 תולועפל םיכירדמ לש םירדַאק תרשכה םשל תירבעה הדגירבהמ

 -מודרה םהיניבו ,"זכרמ,המ רעונ ינב ופתתשה ,תויצולח-תוינויצ

 השמ : (לארשיב םתשלש) ץוקר יבצ ,לטנוול בד ,קידיינ הרש : םיא

 הרובדו ןייטשלקניפ םולשבא .ןמנרב קחצי ,ץיבוקשומ םהרבא .רנוק

 .(ב"חראב םינורחאה) גרבנטסק

 תידוהי הנידמל קבאמב

 דגנ האחמ תופיסא .תונוש תויונמדזהב ,ןגרא "דוחיא,ה דעו

 .ידוהיה בושיל תנייועה תיטירבה תוינידמה

 םימואנב ואצי .1945 רבמבונב המייקתנש ,הלודג האחמ"תפיסאב
 השמו טַאלג לארשי ,רגרב םייח .ןמטוג קרמ :םיאמודרה םיפירח

 לשומל .ןמטוג ר"וי ידי"לע ,ורסמנ ולבקתנש תוטלחהה .טלבנשריק

 .ינקירמאה

% 

 "נטור השמ :ומאנ הב ,תינומח םע-תפיסא חמייקתנ 1946 ץרמב
 ."עדניימעג סוטלוק עשיטילעַארזיא,ה חכיאבו ןמטוג קרמ ,גרב
 ישעמ דגנ האושה ילוצינ תורמרמתהח יוטיב ידיל האב םהימואנב
 םיידוהיה םיבושיה יפלכ זא וליעפה םיטירבהש ,םימדה רורטו תושיגנה

 .לארשי"ץראב

 דנואה ,שוביכח תונוטלש חכייאב םג וחכנ הב ,הפיסאה ירחא
 דיה תונותעהמ םיבתכו םיאנותע ,תידוהיה תונכוסח .טניו'גה ,א"רר
 ,םיכורא םירוטב הכורע .הנגפה תינטנופס הצרפ ,תינקירמאהו תידוה

 "פנמ תונוש תואמסיסו םואלה ילגדשכ "זכרמ,ה תובוחרב הרבעש
 ורסמנ ולבקתנש תוטלחהה .טרסוה הנגפהה ךלהמ .םהילעמ םיפנ
 רוטנרבוגל ,ןמטוג ר"ויה לש ותושארב ,תדחוימ תחלשמ ידיזלע
 דקומ תדחוימ תינכת טרגטוטש וידרב הרדוש ברע ותואב .ינקירמאה
 םדקומ רושיא התיה הנועט תינכתהש .ןבומכ .האחמהה םויל תשד
 ...רודישה תנחת לש ינקירמאה להנמה תאמ

 תינקירמאזולגנאה הריקחה תדעו ינפב

 טרגטוטשל םג העיגה תינקירמאידולגנאה | הריקחה תדעו

 םתוחכונב ,ןמטוג קרמ "זכרמ,ה דעו ר"וי תא הרקחו ,(1946יב)
 ילדייא לאומש ,גרבנטור השמ :זכרמה יבשותו א"ררנואה להנמ לש

 תודחא תועש הכרע הריקחה .םזגנל האלו לפירג םייח 'רגמ ,םיוב
 :ןמקלד םַארְק ילטרב הדעוה רבח רמא המויס ירחאו
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 רשא ידוהי יכ .הדבועה תחאכ תחמשמו יתוא האילפמ,

 הסנתנש הלאכ .,םילודג הכ תוארומבו םירוסיב הנעתה
 לע ןתיא דומעיו זוע רזאי דוע .םייצאנה זוכירה הנחמב

 ."תאזכ תטלחומ תויבקע ךות ותפקשה תדוקנ

 ,לאשמה תואצות תא הדעול רסמ רנרל רמ א"ררנואה להנמ

 תולעל םנוצר ועיבה םהמ 89% ויפלו "זכרמ,ה יבשות ןיב ךרענש
 .לארשי ץראל

 "זכרמ.ב רוקיבל .םודאר ינב ,הדגירבה ילייח

 דיב םע "זכרמ,ה יבשותל המרגנ הליגר יתלב הקומע הייווח

 לאקזחי :םודאר ינב .תירבעה הדגירבה ילייח לש ,1946"ב ,םרוק

 .(הרדחב תעכ) טנב בדו (םילשוריב תעכ) דלפסורג

 םידוהי םילייחכ .ונרשב"וניחא .ונריע ינב תוארל בחר ונבל

 .תירבה"תונב תואבצ דצל םייצאנה םיעשופב םימחול .לארשי ץראמ

 תושגרתהב .םביבס וסנכתנ 'זכרמ,ה יבשות לכו --עגר ןיב

 ,הפוריאב הטילפל וראשנש םודאר ידירש לע תולאשב םתוא ונפקה

 .לארשי ץראב וניבורק לעו

 םימיהמ םידידיו םיבר םיבורק "זכרמ.ב ואצמ םילייחה םג

 דע ונלוכ תא האיבהו תלפוכמו הלופכ תושגרתהה התיה ךכו .םהה

 .תועמדל

 םילוצינה לש תומישרה תכירע רבד םמצע לע וליטה םילייחה

 .תימוקמה תונותעב ןומסריפ ץראל םבושבו .טרגטוטשב םיבשויה

 .י"אב םיבורקל תוישיא םולש תושירד לש רורצ םתא ואיבה ןכ

 םודאר תודהי יחצרמ ירחא םישופיח

 המשש .םודאר ינב לש הצובק הנגראתנ "זכרמ,.ה דסויח םע דימ
 .ונמע יחצרמ תא טפשמה סכ ינפל איבהלו סופתל השודק הרטמל הל
 םיארחאהו .הביבסהו םודארב ולעפש .ד.סהו .ס.סה ישנא תא דוחיבו

 .וניריקיו וניבורק תדמשהל
 לבייל ,רסוורפוק עשוהי ,ןמרקא ,לרפ השמ :הצובקה ירבח

 הלועפ ירוזיאב "וקלחתה. .דועו ,ךרביל החמש ,רקוצ לפוק ,ןמטכיר

 תובותכ יפל ללכ-ךרדב ,םיעשופה ירחא שפחל הינמרג יבחרל ואציו

 .תיצָאנה תודיקפה לצא ודבעש םירוחב ידימ םהל ורסמנש תורעושמ

 ויה םיכרדה :םיבורמ םיישקב הצובקה הלקתנ התמישמ עוציבב

 רבד ,לילכ תוצצפומ ויה תורייעו םירע המכו המכו תושבושמ ןיידע

 םינמרגהו .םהיתובותכו םיעשופה תובקע תא שטשטל הברה עייסש

 "צמאב ,תאז"לכב .היצמרופניא ןתמב עייסלמ וקמחתה םח םג סדצמ

 לש םהירוגמ תומוקמ לע תוקחתהל הצובקה ידיב הלע ,םיבר םיע

 ,ץנע נ"ע ןגניהייפ זוכירה"הנחמ דקפמ םג םהב ..ס.סה ישנאמ םיבר

 "הנחמב םיאמודאר ןדבא לע) .רגלשנטואל (א/ס) רריפמרוטשרבוא

 יכ .ררבתנ םירקמה בורב םלוא ,(האושה קרפב האר -- הז זוכיר

 "מוע םהמ םידחאו .הריקחל רצעמ תונחמב רבכמ םיאולכ םיעשופה

 .היוקל תואירב תמחמ וא .,םדגנ תוחכוה רסוחמ ררחתשהל םיד

 םהו םרורחש תא הענמ ,העשרה רמוח ףוסיאב הריהמ הלועפ

 ליטהש חצורה טסידסה ,קירפ רריפמרוטשרטנוא .ס.ס .ןידל ודמעוה

 2 ספתנו אצמנ ,םודארב "ַאינרּוווטיוו,ב םידוהיה לע וארומ

 :ןןידל דמעוהו ,ןמטכירו רקוצ .ךרביל

 היצטנמוקדה להנמ זא ,ןמדירפ היבוט "זכרמ,ב רקיב 1946זב

 ,"ןמכייא ירחא יתפדר םינש 15, רפסה רבחמ) הניוב תירוטסיהה

 דרקאו סוורפוק ,לרפ םע דחיו .(א"כשת .םילשורי ,"ףסאיחא,, תאצוה

 "מרוטשרבואו רָא'צֶאב לרנג ,םודארב .ס.סה ישאר תא שפחל ואצי ,ןמ

 "ופ תלשממל ורסמנ ,וספתנ םיעשופה .וחילצה םגו ושע .סולב רריפ
 היבוט לש ורמאמ ,האושה קרפב האר) םודארב ולתינו וטפשנ ,ןיל

 .("? םודארב .ס.סה ישאר ולתינו וספתנ ךיא,, : ןמדירפ

 "וקה תא הירטסואב סופתל ןמדירפ לע לטוה טרגטוטשב ותויהב
 לע) קינוקרפ :וז ץרא יאצוי ,"אינרּוווטיוו,ה לש םיטסידַאסה םירסימ

 ןמרדיב םירמ לש הרמאמ האר .ןורחאה הז לש םייטסידַאסה וישעמ

 ,רלימ ,ךייר ,("תונבלה םייניעה לעב טסידַאסה, האושה קרפב
 "הש "זכרמ,ל ןמדירפ עידוה .הניול ובוש ירחא המ-ןמז ,ןכאו .וקנָאי
 .ןידל ודמעויו וספתנ ולל

 "זכרמ ..ב םינוגרא

 טיידוהי םיטנדוטס דוגיא (ו

 "בש םיהובגה רפסה-יתבבש םיידוהיה םיטנדוטסה דוגיא שארב

 דסונש ,דוגיאה .רבוונדייז לארשי ונריעדןב דמע ,ןגנילסַאו טרגטוטש

 ינפב םיידוהיה םיטנדוטסה יניינע תא דובכב גציי .1946 רבמצדב

 הלועפב תובר השעו םיקקזנל תירמח הרזעל גאד .םיימשרה תודסומה

 .ויתורושל ץוחמ םג תימואל-תיתוברת

 אפור תעכ) בוארטנייוו לפמיג :םיאמודרה ונמנ דוגיאה לע

 והסדנה -- ןרוהנשרה קינוס ; האופר -- גייווצנלַא קָאלא ; (םילשוריב

 הלכלכ -- רגייא תיבל הרובד ותשאו ,הסדנה -- רבוונדייז לארשי
 -ילופ -- לקנרפ לארשי"ק'זוי : (ב"הראב םינורחאה תעברא) תינידמ

 .דועו .(ןרובלמב תעכ) םוקינכט

 "והיה םיטנדוטסה לש תיצרא הדיעו "זכרמ,ב המייקתנ 1947דב

 .םיינקירמאה שוביכה תונוטלש יגיצנ תופתתשהב ,הינמרגב םייד

 .םירחא םיידוהי תודסומו תידוהיה תונכוסה

 םידבוע דוגיא (2

 "תה (ב"הראב תעכ) סםורטשרבליו בייל ונריעדןב לש ותושארב

 דומב םידבועה יניינע רמשמ לע דמעש ,םידבוע דוגיא "זכרמ,.ב טייק

 .ול חצוחמו "זכרמ,,ה וודס

 םיכנ דוגיא <

 "וכרמ.ב לעפ ,טוכָאב ,ץיבומוכורַאי .גרבנזייא םינודאה תלהנהב

 שוביכה רוזיאב יזכרמה םיכנה דוגיאל ףנוסמ היהש .םיכנ דוגיא

 .ינקירמאה

 ץוח תודסומב םיאמודאר

 א"ררנוא 1

 דעו םע האלמ הינומרה ךות ולעפ "זכרמ,ב א"ררנוא תודסומ

 .םהיכרצל הנבה דימת וליגו םילוצינה

 ןצייו .5 וירחא ,ךנרל ירה היה א"ררנוא ילהנמב ןושארה

 הירמ .םודאר תונכמ טרגטוטשב השא חקל) ןתיול סיאול -- ףוסבלו

 .ב"הראמ םתשולש .(קַאווטיל

 המכ םייארחא םידיקפתב וקסעוה א"ררנואה לש םידבועה רבחב

 להנמ ןגס -- גרבדלוג םהרבא :םודאר ינב םהיניב ,"'זכרמ,ה יבשותמ

 :(1935/36 םינשב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב חורה יעדמ דמל)

 :הנוזת ןיצק -- רלדנהרדל קחצי ;הקפסא ןיצק -- רלדנהרדל בקעי

 תניצק -- (יאמודאר היה טדטשטוג ר"ד הלעב) טדטשטוג .פ 'בגה

 ידוהי) ןמדייא .א שמיש רוטרטסינימדאכ .לארשיב םתעברא .דעס

 .(ב"הראב תעכ ,הירגנוהמ
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 י"אל תידוהיה תונכוסה (2

 לע ערתשה ותלועפ חטשש ,"זכרמ,ב תידוהיה תונכוסה ףינס

 -כהב קסעו ,"קילאיב תיב..ב ובשומ תא עבק ,ןדַאבדגרבמטריו רוזיא

 .הרבסהו תוברת ,הילע ,.הרש

 ןמטנא ץרה ילתפנ :י"א יחילש .רדסה יפל ,ויה ףינסה ילהנמ
 (ל"ז בורוזולרא םייח ר"ד לש ונתח אוה ןורחאה הז) ץיוורוג המויס

 תעכ .(ןמטור תיבל) לדנמ הרש םודאר תב הנהיכ הריכזמכ .םערבּו

 .לארשיב

 טניו'ג (5

 הדימתהו 1945 טסוגואב דוע הלחה טרגטוטשב טניו'גה תלועפ

 ףינסה לש ומויק ימי לכ ךשמב ."זכרמ,ה דעו םע הלועפ ףותישב

 התשעש .קרוידוינמ בר לש ותב ,ןייוול הרולפ 'בגה ושארב הדמע

 .םיאכדנהו םילוחה לש דוחיב ,םילוצינה לש םבצמ תבטהל הברה

 לש ותב ,(ב"הראב תעכ) קינטולז הינוס םודאר תב הנהיכ הריכזמכ
 .ד"יח קינטולז 'יעשי ברח

 סאיה 6

 .טספנרוד רמ דמע ףינסה שארב

 "טרוא, (5

 רוזיא לע ערתשה ותלועפ חטשש ,טרגטוטשב ףינסה שארב

 סדנהמו (ב"הראמ ידוהי) ןמרבליס רמ :ודמע ,ןדַאבדגרבמטריוו

 .ןורטיצ

 האושה ילוצינ לש ירוזיא דעו 66

 דמע ושארבו ,ןדַאבדגרבמטריו בחרמ לע ערתשה ותלועפ רוזיא

 דע ,ןמטוג קרמ ונריע-ןב -- .ץראל ותיילע ירחאו ,לַאיִמכ רמ הליחת

 -רבליז םייח ונריעדןב שמיש ריכזמכ .ןכנימב יזכרמה דעול ורחביה
 .(ד"יה גרברבליז הנוי הליהקה שאר לש ויחא ,לארשיב תעכ) גרב

 לארשיל תמיקה ןרק 7

 .ימוקמו ירוזיא : ל"קהקה לש םידרשמ ינש ונכש "קילאיב תיב,ב

 דמה הכשלה שארב וליאו ,יזנכשא רמ דמע תירוזיאה הכשלה שארב

 .לארשיב תעכ .(קוטסילַאיבמ) וקנריצ בקעי רמ -- תימוק

 ךוניח ןעמל םג תובר ושע םה .תויבגמב קר וקפתסה אל הינקסע

 ליגבש רעונה ןיב דחוימבו ,רעונהו םינומהה ןיב תינויצ הרבסהו

 .רפסה-תיב

 "זכרמ,ה דעו ןיב הלועפה ףותיש
 תיזנכשאה הליהקהו

 -רמ,ה לש ומויק ימי לכ ךשמב ,היה םייק ינומרה הלועפ ףותיש

 זוחמהו טרגטוטשב תיזנכשאה הליהקהו "זכרמ,ה דעו ןיב ,"זכ |

 דמוע השארבש (!5ז86!ו1/5606 אט[!טפעסז6וחוטטהס \/ טז6!1 0ז0-8806ה)

 .רשרַאוו ףסוי רמ םילעפהדבר ןקסעה םויה דע

 השמ :םודאר ינב םיישאר םינזח הקיסעה הליהקהש המ דבלמ

 הלועפ הפתיש ,ןמטכיר לבייל -- ב"הראל ותריגה ירחאו ,לטנור

 האחמ"תופיסאב ליעפ קלח החקל ףאו ,םינוש םינינעב "זכרמ,ה םע

 | .י"'אב'תיטירבה תוינידמה דגנ

 "זכרמ,'ב טלווזור יבגהו רואהנזייא לרנג

 זתוא -- רואהנזייא טיווד לרנגה "זכרמ,ב רקיב 1945 רבמבונב

 ימר םיניצק תייוולב -- תירבה תונב תואבצ לש ןוילע דקפמ העש

 םוחתב דוחיב ,םילוצינה לש םבצמב בר ןיינע הארה אוה .הלעמ
 -אשו םילוצינהמ םידחא םע תישיא חחוש .ךוניחהו תוברתה .הנוזתה
 ,ןמטוג רמ דעוה ר"ויו א"ררנואה להנמ .דיתעל םהיתוינכת לע םל

 לע ונעו םימיאתמ םירבסה ול ונתנ ."זכרמ,ה תודסומב והוויל

 =  היתולאש
 ףיוא., תעה"בתכ רואהנזייא רמל שגוה ,ודובכל םינפה תלבקב

 עיבהו םישגרנ הדות ירבדב בישה רואהנזייא .תרכזמל "יירפ רעד

 םישנא ידידלע תושענה ,"זכרמ,ה לש תויתוברתה תולועפל ותכרעה

 םימויאה םיאנתב .יצאנה רטשמה תחת .םינותנ דוע ויה ןמזמ אלש

 .רתויב
*% 

 'בגה "זכרמ,ב הרקיב .רואהנזייא לרנג לש ורוקיב ירחא המ"ןמז

 לכב הרייס איה .ב"הרא לש חונמה אישנה תנמלא ,טלווזור הרונלא

 ,םהיתולאשמו םהיתויעב לע םילוצינה םע החחוש ,"זכרמ,ה תודסומ
 .רעונהו םידליה בצמב תדחוימ תוניינעתה התארהו

 א

 םיררושמה לש םרוקיב רבד היה "זכרמ,ה יבשותל תדחוימ הייווח

 םייחב בר ןינע וליג םיחרואה .ב"הראמ תרפא לארשיו קיווייל .ה

 םימותיה לרוגב דחוימב וניינעתהו ,"זכרמ,ה יבשות לש םייתוברתה
 .תינמרגה הרטשמה ירודכב "זכרמ.,ב חצרנש ,ל"ז רגיצנד לאומש לש

 .("יירפ רעד ףיוא.ב עיפומ .םידליח םע םיררושמה ינש לש םמוליצ)
 ףיוא.ב םסריפ) בוקרוט סנוי עדונה ןקחשה :"זכרמ,ב ורקיב ןכ

 -רתה יחטשב "זכרמ,ה יגשיה לע תובהלתה תאלמ המישר "יירפ רעד

 דרב .ש רפוסה ;דלפנמולכ הנַָאיִד תרמזהו תינקחשה ; (ךוניחהו תוב
 ילעופ, גיחנמ ;:לבבורז בקעי לאמש"ןויצדילעופ גיהנמ ;יקסניל

 ; תורדתסהה ישארמ -- גנירה באז ; לז ץנימ ןימינב "לארשי תדוגא
 ;ןוסניפ לפוק 'פורפ טניו'גה םעטמ ךוניחח לש ישארה חקפמה

 םישיא דועו .הינמרגב ינקירמאה לשומה לש םיידוהיה םיצעויה

 .ידוהיה םלועהמ

 "זכרמ,,ב םיעיפומ ץוחבמ םירמזו םינקחש

 ,"זכרמ,ה יבשות תובבל תא השבכש ,הנושארה תיממעה תרמזה

 הטילפה תיראש ינפב עיפוהל ב"הראמ האבש ,רווש-בורזל אמַא התיה

 .ימלועה ידוהיה סרגנוקה םעטמ
 תופשב ,תיממע הרמזו הרישב ,.םיטרצנוק ינשב העיפוה תרמזה

 רבמטפסבו ,"לופורטמ, ןורטאיתב 1946 ילויב : תילגנאו שידיא.תירבע

 הנחינש יבבלה ןחלב .גרבמטריו לש לודגה יתכלממה ןורטאיתב 6

 .םילמב הראתל ןיאש תולעפתהל היעמוש תא האיבה ,וב

 וידרב רודישב רווש 'בגה הפתתשה ,אוהה הנשה שאר ברע

 דמרגב וז הפשב ןושאר רודיש -- תידוהיה תונכוסה םעטמ טרגטוטש
 להנמה ,ליחי תעכ) ןמפוה םייח ר"ד עיפוה םשורזבר םואנב .הינ

 ילתפנ רמ םוקמב תונכוסה ףינס להנמו (ץוחה דרשמ לש יללכה

 .ןמטנא ץרח
 ילעה .םודאר ילוצינ תטילפ םע הנושארה השיגפהמ הימשר תא

 תא קחצי תאצוה) "אד ןענייז רימ, הרפסב רווש"בורזל 'בג הת
 תובוחרב טרצנוקה. קרפב .(1948 .קרוידוינ .קניא ןשיידנופ הלדנה

 הנתנש טרצנוקהמ תחכשנ יתלבה התייווח איה תראתמ ,"טרגטוטש

 תבהלנ השירד יפל ,גרבנטור השמ לש ותריד ןולחמ ברעב רחואמ
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 ייתב טרצנוקה ירחא הז היה .בוחרב הטמל ודמעש םילוצינ תואמ לש
 גרבנטור רמ לש ותיבל הביסמל הנמזוה רשאכ ,"לופורטמ,, ןורטא

 רמבו גרובסנייר בוחרב תיבה דיל ףסאתה םישנא תואמ לש להקו
 ןיב .ןולחה דיל ולו ,רישל הנממ שרד תובוצקו תובהלנ םייפכ תואיח

 דממ -- יתעגהשכ,ו ,"תודועס שולש ייב תבש,  רישה תא הרש רתיה
 ךמעכ ימו דחא ךמשו דחא התא, םילמל -- הרפסב תרמזה הכיש

 םילמ יתרש אל ידועמש השגרהה יל התיה ,"ץראב דחא יוג לארשי
 * ..הז דמעמב ומכ ולא

 -וה "זכרמ,ה דעו ידידלע ונגרוא .ל"ז רנטרג יכדרמ לש ותמזויב
 :ועיפוה רתיה ןיב .ץוחבמ םיעידי םירמזו םינקחש ,תוקהל לש תועפ
 ןורטאיתה תקהל ;גרבסדנל םיטילפ הנחמ לש ןורטאיתה תקהל,

 םהרבא ;:רוניכ -- ךברוא-ןמיוו ;הרמז -- ןמלופ הלול ;"טקימ,,

 -- הרמגדו רסקימ סקמ ;דוקיר -- טילבנרוק ;האירק -- םיובלגיז

 "דמב, ןורטאיתה תקהל ;רתנספ -- י"אמ ןמצלז הנינפ ; לוחמו טלב

 בקעיו הרש ;הרמז -- ןומיס הנייר ;דלוונרפ םיטילפ הנחממ "רב

 ןמרה .ץישפיל ,רפיש הל'היח ,ךיליווש .ש ;רטומלרפו ןמסורק

 עשידיי רענעכנימ, ;"סיובדיפה. תרומזת ;רמזו האירק -- בוקולבי

 .דועו ."עניבדיינ

 חיכוה ,םיחרואב ןוצרדעיבשמ לופיטבו ל"נה תועפוהה רודיסב
 .תיתפוק החלצהב םג אטבתהש רבד ,בר ןוגרא-רשוכ רנטרג יכדרמ

 ופסינש "זכרמ,ה יבשות

 -תב עונפוא לש תושגנתהב טרגטוטשב התפסנ 1945 טסוגואב

 .ד"יה ןמטסל בקעי לש ותב ,ןמטסל םירמ ונריע

 "זכרמ,ה יבשות ,םינומלא םיחצור ידידלע ,וחצרנ 1745 רבוטקואב

 .לדייז הירכזו הקלוקסי םהרבא

 נ"ע טרופקנרפ דיילע םיכרד תנואתב הפסנ 1945 רבמבונב |

 .גרבנזור ןימינב ונריעדןב ,ןיאמ

 ידידלע ,1946 תישארב ,הילטיאב חצרנ לארשי"ץראל וכרדב

 .ןלפק לארשי ונריע"ןב ,םינומלא םיחצור

 ורכמתהש םישנאה ונוכ ךכ .תינלופב םיצוק = ק072ץא8 (' =

 ירסומ ןסר לכ םהינפ לעמ וחלש ,הלמה לש סגה ןבומב תזנרמחל

 היצקאיר לש העפות -- "לוכאו ףוטח, תניחבב תוללוה ייחל וספתנו

 .זוכירה-תונחמב םהילע ורבעש םירוסיהו לבסה דגנ תיגּולוכיספ

 ,ומרב ונריעדןב טרגטוטשב םיכרד תנואתב הפסנ 1946 לירפאב
 .ד"יה ןמרב הירמש ב"ושה לש ונב

 םתליפה לרוגה דיו ,יצאנה םונהיגה ירודמ העבש לכ ורבע ל"נה

 .ה.ב.צ.נ.ת .שפוחל םתכזב ללח

 רבד ףוס

 ילוצינ לש הליגרדיתלבה תוינויחה לע ןאכ דומעל יתלדתשה

 םירוה ,תוקסורמ תוחפשמ לש םירבא -- םודאר ינב תיצאנה תפותה

 -- םישנ ילב םילעב ,םילעב ילב םישנ ,םירוה ילב םידלי ,םידלי ילב

 "יאמודרה זכרמ,ב םדידלע ושענש תוראופמה תולועפה תא יתילעהו

 םיידוהיה תודסומה דצמ רקיו דובכ ןהל ושחרש תולועפ .טרגטוטשב

 םיינחורהו םיימשגה םהייח שודיחל תובר ומרתו .הל הצוחמו הינמרגב

 "זכרמ,ה יבשות ,םילוצינה לש

 ןוגכ) "זכרמ,ה ייחב ויהש םיללצהמ םג םלעתהל ןיא ,םנמא

 םהישעמב דובכ ופיסוה אלש ('"הבישקופ,ה ישנאו "רוחשה קוש,ה

 ,תוליעומהו תופיה תולועפבש .םיברה תורואה םלוא ,(םינוגה יתלבה

 ידיזלע תואילדאלל םיצמאמב וגשוה םהו ,םיללצה ןמ ויה םיבורמ

 םפוגב םיסורה ,יצַאנה םונהיגחמ ולע םושלש לומת קר רשא םישנא

 -ילו "האמוט ירעש ט"מ,.ב עוקשל םוקמבו ,םשפנב םינתיא ןיידע ךא

 טרגטוטשב םתושרל ודמעש ,םיבוטה םייחה יאנתמ םיינפח אלמ תוגנה

 םיימשגה םהייח שודיחל םצרמו םנמז תא ושידקה -- הלבגה אלל

 "הל וליכשהו ,םייחב וראשנ סנבש םהיתויחאו םהיחא לש םיינחורהו

 "וצקמו יללכ ךוניח ,תואירב יתורש םע ,םהלשמ "הכלממ, שממ םיק

 םע ,רדסה לע הרימשל תימונוטבא הרטשמ םע ,דעסו הקוסעת ,יע

 ןתמו-אשמ החלצהב ולהינש תודסומ םע ,םיניירבע תטיפשל ןידדתיב

 .דועו דועו ,םייתכלממו םיירובצ םינוגראו שוביכה תונוטלש םע

 ,טרגטוטשב םודאר ינב ,ונאש הברה םתרזע תא םג ןייצל יתבוחמ

 ,הטיל ,היצילגב תוברח תוליהקמ םילוצינ "זכרמ,ה יבשות דצמ ונאצמ

 .םלועל ונבלמ וחכשיי אלש הלועפ ףותישו הרזע -- הירגנוהו הינמור

<< 

 -טוטש ,תא םילוצינה בור ובזע זאמ רבכ ופלח הנש הרשע שולשכ

 .ץרא תוצקל ורזפתהו ,םימדה תייוור הינמרג תמדא תא ושטנ ,טרג

 ותיב ןאכ תונבל חילצהו לארשי תנידמב עקתשה םהמ רכיג קלח

 ,הניטנגרא ,הדנק ,.ב"הראל וכלה םרתי ; הריציו שפוח יאנתב ,שדחמ

 תיתורבח תרגסמל םש לגתסהל וקיפסה רבכו ,תורחא תוצראו ליזרב

 ןיידעש ,ינא חוטב םרב -- תילכלכ הניחבמ הפי ססבתהל ףאו השדח

 טרגטוטשב "יאמודרה זכרמ,ב םהה "רבעמה ימי, םהיתובלמ ושמ אל

 תישארב םש ונהנ הנממ ,תחאכ תינחורהו תימשגה ,הליעומה הכרדההו

 .סרהו ינוע .לבס תונש רחאל ,םישדוחמ םייח תארקל םהידעצ
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 "טרגטומשב תוערואמ.ה / ןממכיר הירא

 דשמה ירודכב ,"זכרמ ב חצרנו הרונ ,1946 סרמב 29 ,ישש םויב

 .ד"יה רגיצנד לאומש ונריע"ןב ,תינמרגה הרט

 :תוערואמה ךלהמ היה ךכו

 תגולפ ידידלע "זכרמ,ה ףקוה .6.15 העשב ,םוי ותוא לש ורקובב

 וצרפ םהמ המכו ,הנויז אולמב ,שיא 250 התנמש .,תינמרג הרטשמ

 ויהש ,םיבורה 5 םהידיל רוסמל ושרדו תידוהיה היצילימה דרשמל

 ,םתשירד ףקותב החד היצילימה דקפמ .םורח תעשל םש םירומש

 א1.7.) | תינקירמאה הרטשמה תדקפמ םע תינופלט רשקתה דימו

 .היצילימה דרשממ תאצל םינמרגה לע הדקפש

 תינלופב .תודוקפ המרב עימשה ,וטוא לע ססונתהש ,לוק"םר

 תאצל ,םידליו םישנל טרפ ,"זכרמ,ה יבשות לכל וארקש ,תינמרגבו

 שופיח ךרעיי תינקירמאה הרטשמה םע םכסהב,/,ו רחאמ .םיתבהמ

 ."םיתבב
 -ירמאה שוביכה תונוטלש תוארוהל רומג דוגינב ויה ולא תודוקפ

 .פ .יד יזכרמל סנכיהל תינמרגה הרטשמל היה רוסא ןהיפל ,םיינק

 .תינקירמא תיאבצ הרטשמ תייוול אלל (015013660 ?0ז50ח5 (:3ו05)

 תמועל -- ואצמ אלו ינקירמא רטוש ,"זכרמ,ה יבשות ,ושפיח *תורנ,ב

 ימוג תולאו םנייז לע ,םידמ ילבו םידמב ,םיינמרג םירטוש ואר תאז

 תובוחרל תוכומסה תואטמסב ,וארנ ןכ .ןכה בצמב םיכורע ,םהידיב

 .םילודג םיבלכ תייוולב ,םינייוזמ םיינמרג םירטוש ,"זכרמ,,ה

 יבשות תא התכיה ,םיינמרג םירטוש לש תאז עתפ"תוצרפתה

 םינושארה םיעגרבו ןאכ שחרתמ המ וספת אל .המהדתב "זכרמ,ה

 ,םהיתבמ תאצל וליחתהו ושבלתה .רווע ןפואב הדוקפל םהמ קלח תייצ

 תיגפקותה םתוגהנתה ללגב ,םינמרגה םע םיכוכיח וליחתה דימ לבא

 תאצל וב ץיאה םיינמרגה םירטושה דחאש ,יאמודר ,דחא רענ .הסגה

 -- "םכלוכ תא לסחנ םויה ! ךימעפ שחה ,רורא ידוהי,, האירקב תיבהמ

 הצרש ילבמ תוגרדמה לע דמוע ראשנש ךכב וז הסג האירקל ביגה

 ,םה םלוא ,םהמע קבאנ אוהו וילע וטע םינמרג העברא ,רתוי םדקתהל

 ותוא ולבכו ובג ירוחאמ וידי ובסה ,וילע ורבג ,דחאה דגנ העבראה

 וביגה ,הז שיבמ הזחמב ולקתנו םיתבהמ ודריש ,םידוהיה .םיקיזאב

 הלוכי תודוקפ,, ,"דוע רוזחל ילבמ םלועל ופלח רלטיה ימי, תוקעצב

 ןפוא םושבו -- תידוהיה היצילימה וא תינקירמאה הרטשמה קר תתל

 ותואב .רענה תא ררחשל ףקותב ושרדו ,'וכו "תינמרגה הרטשמה אל

 עצפו ידוהי רטוש לש ולגרב עגפ דחא רודכו ,תוירי יתש ועמשנ עגר

 .סנלובמאל והוריבעה וירבח ינש .ותוא

 וחיתרה ,רטושה לש ולגרמ רגינש םדהו תויריה דה .ןואשו שער

 -ופיחב ליחתהל תינמרגה הרטשמה ידיב הלע םייתניב .םידוהיה תא

 תורידב וראשנש םישנה יבגל ילטורבו סג סחי ךות ,םיתבב םיש

 ורבש ,תונוליובו םיחיטשב ולביח םידחא םיתבב .םשוכר לע ונגהו

 םא ,דוש ישעמ ועציב ףא םירחא םיתבבו ,םירפס ודימשה ,תונומת

 םישנ ינבלו םישובלמ וא ,ואקקו בלח תואספוק ,תוירגיס תוסיפח ולא

 .עודיה ינגילוחה חסונב םורגופ שממ --

 תא שרגל שרודו ,שעוג להקה .ךלוהו רימחמ חותמה בצמה

 ,שיא םישימח תב הצובק הנגראתה ןיעיףרהכ .'זכרמ,הְמ םינמרגה
 -ירזג םיערופה םירטושה לע הריטמה ,הפירח תודגנתה התליגש
 לאומשו הירי בוש הדהדה עגרב וב .'וכו ,תוקיר חפ"תואספוק ,ץע
 .ועצפנ םירחא םיינשו ,גרובסנייר בוחרב ללח לפנ רגיצנד

 ןוויכ ,"רטסיימכַאו, תגרדב ינמרג רטוש דציכ וארש הלאכ ויה
 וכישמהו ,ףרה ורמא אל דוע םינמרגה .רגיצנד לש והזח לומ וחדקאב
 -לע קרו םוירוטלובמאה ךותל ןולח ךרד רדח דחא רודכ .םהיתויריב

 דתאפור לש תינמיה עורז דיל שממ ףלח רודכה .תונברק ויה אל סנדיפ

 .הלק הטירש הב ריאשהו ואדנל ר"ד םיינישה

 םימגור וליחתה .בוחרל םיבשותה ינומה וצרפ תויריה קספה םע

 -רמ,ל םיכומסה תובוחרל תגסל םוצליאו ,דיל אבה לכב םינמרגה תא

 ,תינקירמאה תיאבצה הרטשמה לש הלודג הגולפ העיפוה זא קר .'זכ

 דמה תא בוזעל םינמרגה לע התוויצ ,תונירושמ תוינוכמו םיקנט םע

 ,דימ ואצי םינמרגה .וידדצ לכמ "זכרמ,ה תובוחר תא הפיקהו ,םוק

 .םעזנה להקה ידיזלע ולבוחש .תובר תוינוכמ םהירחא םריאשהב

 היולהה

 לכ וכלה ונורא ירחא .םוי ותואב הכרענ חצרגה לש ותייולה

 ,שוביכה תונוטלש חכייאב ןכו ,ןקז דעו רענמ ,"זכרמ,ה יבשות

 ילגד ףוטע ,ןוראה .טרגטוטשב תיזנכשאה הליהקהו טניו'זד .א"ררנוא

 לש דעוה ירבח ידידלע אשינ ,וןילע חותמ רוחש ספו ,ןבלזתלכת

 םיוולמה) תויאבצ תוינוכמ םיששמ הלעמל ,הייולהה עסמ ."זכרמ,,ה

 ושריה אל שוביכה תונוטלש םלוא -לגרב תורבקה תיבל תכלל וצר

 רמשמשכ ,"זכרמ,ה לש ישארה בוחרה ךרד רבע .(ןוחטב ימעטמ תאו

 ,ןורחאה דובכה תא חצרנל קלוח םידמב םיינקירמא םילייח לש דובכ

 .ידוהיה ןימלעה תיבל םייזכרמה טרגטוטש תובוחר ךרד ךישמהו

 דעוה ר"וי ידידלע םישגרנ דפסה ירבד ורמאנ חותפה רבקה דיל

 ןזח .ןהכ .א יאבצה ברה רמא הבכשאה תליפת תאו ,ןמטוג קרמ

 .שידק, רמא חצרנה לש וסיגו "םימחר אלמ לא, תליפת רמא לטנור

 .תובבל וערק .םינטקה םידליה תלליו הריעצה הנמלאה יכב

 תינומה האחמו לבא

 הב ,תינומה האחמ תפיסא "זכרמ,ב המייקתנ "העבש,ה םויב

 .האושה ילוצינ לש תורמרמתההו םעזה יוטיב ידיל ואב

 רמ ןכנימב יזכרמה דעוה ר"וי :ואצי םיפירח האחמ ימואנב

 ,טניו'גה ,א"ררנואה יגיצנ ןכו ,טלבנשריק השמ ,ןמטוג קרמ ,רגרט דוד

 תא דימעהל ושרד םימאוגה לכ .ןהכ יאבצה ברהו תיזנכשאה הליהקה

 ירבדב האבוה ןכ .םירומח םישנוע םהילע ליטהלו ןידל םיעשופה

 םהייח חיטבהל ,"זכרמ,ה תרטשמ תא קשנב דייצל ,השירד םימאונה

 .תישפח הילעל י"א ירעש חותפלו ,םיידוהיה םיבשותה לש םשוכרו

 תגרדב ןיצק) שוביכה תונוטלש גיצנל ריכזת שיגה ןמטוג קרמ
 ,תבר תושגרתהב ,אוה ףא עיבהו הפיסאב חכונ היחש (ףולא"ןגס
 ינקירמאה אבצהש דוע לכ,, יכ חיטבהו ,תמתוימה החפשמל ורעצ תא
 ."הנשיי אל הזכ רבד ,הינמרגב ההשי

 םיידוהי םיזכרמ לש תוחלשמ חצרנה לש ורבק לע ולע םויב וב
 דצל תותיזחב םיידוהי םימחול .רבעשל םיידוהי םינזיטרפ ,הינמרגב
 ,דלַאוונרפ םיטילפה הנחמ לש םידמב םירטוש ,תירבח תונב תואבצ
 םואלה ילגדשכ ,ורבק לע ךסב הרבע הכולהתה .רפסייתב ידימלתו
 -יבתו ,םימשאנה תשנעהל השירד תועיבמה תוזרכו ריואב םיססונתמ
 .תישפח הילעל י"א ירעש תחיתפל הע

 ו ידמ רחואמ ,דאמ ונל רצו - - --

 -קירמאה תוחוכה לש ישארה דקפמה איצוה ,חצרה ירחא םיימוי
 לע תרסואה ,רתויב הרומח הדוקפ ,יינרניקמ לרנג ,הינמרגב םיינ
 .ימיד יזכרמ לש םימוחתה תא רובעל תינמרגה הרטשמה
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 ינקירמאה ץוחה רשל ימלועה ידוהיה סרגנוקה סעטמ ריכזח

 ירזכאה עשפה השעמ תא הפירח הרוצב אטיבש ,טרופמ ריכזת
 "בח תוצרא תלשממ לש ץוחה רשל שגוה .טרגטוטשב .יפ.יד זכרמב
 ירנה ידיב םותח ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה ידידלע ,סנרב .פ רמ תיר
 .יקסנומ

 שי טרגטוטש השעמב, יכ ,הדובעה דחוימב השגדוה ריכזתב

 תודוסיבו ב"הרא תלשממ לש הדובכבו בוטה המשב העיגפ םושמ

 ומחלנ הקוזיח לע רשאו .התוינידמ תתתשומ הילע ,היטרקומדה

 ."הינשה םלועה תמחלמב תירבה תוצרא ילייח

 ב"הרא לש סרגנוקב רלס לאונמע לש ותאחמ

 -גנוקה תמב לעמ עימשה .קרוי"וינמ רלס לאונמע סרגנוקה רבח

 לכ דגנ םיצרמנ םידעצְב טוקנל, תצרמנ השירד ינקירמאה סר

 תוערזאמל םיארחאכ םתוארל שי רשא אבצה ידקפממ הלא
 ."טרגטוטשב

 םלועב תונותעה יזה

 ,תיללכה תונותעב םיקומע םילג וכיה טרגטוטשב תוערואמה
 .ב"הראב תידוהיה תונותעב דוחיבו

 ,רתויב הפירח הרוצב ,וניג "סטרעוורַאפ,הו יקרוידוינה 'גָאט,,ה

 ושרדו .הינמרגב יאבצה ןוטלשה תאו טרגטוטשב חצרה השעמ תא
 יתז ,טרגטוטשב הרקש המ,  .ןידה תרמוח לכב םימשאה תא שינעהל
 תונש שמחב ונימד תא ונכפשו ונמחלנ ןהילע תווקתו תופיאש חצר

 םיצאנה, תרתוכה תחת ישאר רמאמב "גָאט,ה בתכ -- "המחלמה

 הז םא לדבה ןיא, :םייסמ רמאמה לעבו ,"הינמרגב בוש םיטלוש
 -- ינקירמאה אבצה לש םידמב יצֶאנ "רתסנ,. וא ינקירמא לרנג היה

 ."יאבצ ןידדתיב ינפב ודימעהלו ודיקפתמ וקלסל שי

 | ד"יה רגיצנד ראומע |

 יקבו ליכשמ) ל"ז רגיצנד חנ ויבאל 1910 תנשב םודארב דלונ
 ויחא םע דחי קיזחחש "רדח.ב ך"נתלו תירבעל הרומ ,קודקדב
 יןינמ,ב ארוקדלעבו .םוקמב תינויצה תורדתסהה יקיתומ ;השנמ
 דמל .(29 יקסלבול בוחרב םירפסל רחסמ תיב לעב םינפל ;הלש

 רעונל ךייתשה וירוענ רחשמ .תינוכית הלכשה שכר םגו "רדח,ב

 .ויתורושב םיליעפה לע הנמנו ימואלה

 דיל תוברקב ףתתשה 1939 תנשב ,ןילופ-הינמרג תמחלמב
 תשורחה תיבל הייפכ תדובעל חלשנ .םודאר וטיג יאולכמ .ןּולֶאיוו
 -תדובעל םשמו ץיוושואל שרוג 1944 רבוטקואב .יקנויפב קשנל

 םש ,ןסּוגל םשמו לגרב ןזּואהטואמל ךכ-רחא לבוה .ץיבונסוסב ךרפ

 ותואירב בצמ תמחמ .1945 יאמב 7"ב יתפרצה אבצה ידידלע ררחוש

 ,זירפב המלחה"תיבב םיתפרצה ידיילע זפשוא ,רורחשה תעב ףפורה

 .ששואתהו 1946 ראוני דע ההש םש

 וררחוש ,וידלי ינשו ,םודארמ ןמלדנמ תיבל ,הקבר ותשא
 ,ול עדוויחב .יטייבוסה אבצה ידי-לע 1945 ראוניב 17דב ץיוושואב
 -טוטשב .יפ.יד זכרמב םיאצמנ םהו םייחב וראשנ ותחפשמ ינב יכ
 תילצה ןכאו -- םהילא עיגהל תנמ לע םיבר םיצמאמ השע ,טרג

 ,ךכב
 "רגח הרטשמה ירודכמ ללח לפנ טרגטוטשל ואוב םוי תרחמל

 .35 ןב קר אוהו ,ומע דובכ תנגה רמשמ לע ודמעב ,תינמ

 !ורכזל הליהתו דובכ

 .ה.ב.צ.נ.ת
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 "'ב הילע.ב םודאר ינב / ךכוו הרש
 (ןיסירפקל שוריגה -- הלפעהה עצבימ)

 רהה שאר לא

 ,יבש ייודפל םוסחי ימ ךרדה

 רבכמ הז ןה רה רבעמ

 -- יבצ ץרא ונל תזמור

 !וליפעה רהה שאר לא וליפעה

 (םיליפעמה יפב רשוהש רישה)

 םינוונתמ תיצאנה תפותהמ םילוצינה םידירשה .1946 תנש תלחת

 -- .הילטיאו הירטסוא ,הינמרגב םיטילפה תונחמב םיכלוהו ה

 - .םתיילע ינפב םילוענ ץראה ירעשו

 תונחמב תורקבמ ,תוידוהי"אלו תוידוהי .תונוש תוחלשממ תוחלשמ

 -- ןורתיפ םנעמל אוצמלו םיטילפה לש םבצמ לע דומעל ידכ הלא

 ...םיכחמו םיבשוי םידירשהו תומוטא םלועה ינזא םלוא

 וסאמנש .םודאר ינב ונבור .טרגטוטשמ םיריעצ תצובק ,הנהו

 ןיתמהל ילבל ונטלחה ,"דסח םחל,, תליכאו הנחמב הלטבה ייח ונילע

 בוט דיתעל ךרד ונמצע תוחוכב עיקבהל אלא "םיבידנ,, ןורתפל דוע

 .לארשי ץרא הכאוב ךרד -- רתוי

 תיקוח יתלב ךרדב ונאציו ונצבקתנו ,םיבורמ םימי ואצי אל

 ונייה אל ונתחמשל .תואלת תברו הכורא ךרדה .המישמה תמשגהל

 ,תורחא םיליפעמ תוצובק ונשגפ הילטיאב יכ ,הז ונדעצב םידדוב
 .םודאר ינבמ םיבר םהיניב

 םיפלוד תוגג תחת ,הילטיאב תחדינ הניפב ונבשי םישדח השולש

 םיתעל ;םידגבבו םחלב רוסחממ וגלבס ;םישק םיירטינס םיאנתבו

 הז לכ .רעוסה םיה ינפמ ונשפנ לע טלמיהל םינכומ ,םישובל ונשי
 וניתוחוכ ושת יכה-ואלב ירהו -- ונתלוכימ הלעמל היהש לבס ונל םרג

 חילצה ח"מלפהש רחאל וליחתה ןיסירפקל הלא םישוריג (*
 .תילתע הנחמב םיאולכ ויהש םיליפעמה תא ררחשל דחא הלילב

 דע-ידע ןורכז

 "יאמודרה זכרמ,ב ,היבוטמו םיליפעמה תרובח ינושארמ ,רקיה ונריעדןבל

 תפומל בוט רבחו רשי ,הקקושו המימת שפנ לעב .טרגטוטשב
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 .לארשי ץראל וכרדב םייניארקוא םיחצור ידיב הילטיאב גרהנש

 ו! ורכזל הליהתו דובכ

 יבוטמ דחא םע יגארט חרקמ םג הרק םימיה םתואב .םימיאה תונשב

 -קוא םינגילוכ ידיב חצרנש ,ל"ז ןלפק לארשי 'חה ,םודאר"ןב ,ונירבח

 רבקל ותוא ונאבה .ףסכנה ומולח תומשגתהב תוארל הכז אלו ,םייניאר

 .ונלימב ידוהיה תורבקה תיבב לארשי

 םלוא ,ךרדב םיבר ורשנ ,ללכב השקה בצמהמו הרקמהמ האצותכ

 . דמעמ וקיזחהו ודימתה וניניבש םינשקעה

 ץראל ונתוא תחקל אובתש הינאל וניכיחו ונבשי םייניע ןוילכב

 תדמוע ןכאש ונרשבתנ ףוס"ףוסשכ ונתחמש התיה הלודג המו .לארשי

 ונירוחב .םיבכוכ אלל ךשוח ליל הז היה .הלילה תוצחב עיגהל הינא

 תנעטהבו הינאל םישנאה תאלעהב ליעפ קלח וחקל טרגטוטשמ

 ונל התכיח רחשה תולע םע .הנחמה ירמוש םג ויה םהמו ,תוליבחה

 תוניפ לכמ םיטילפ -- הידוושמ םיליפעמ ויה הינאב : המיענ העתפה

 .ונתארקל וחמש דאמש .םודארמ םיבר םהיניב -- הפוריא

 ונב וניחבה .םיה בלב ונתויהב ,העיסנ ימי המכ ירחא .ונגלפה

 ונבריס .ןיסירפק ןוויכל ונתיינא תא תוטהל ונילע ודקפו םילגנאה
 ,שממ ברק חתפתה .,חוכב וגדגנ ושמתשה םילגנאה .ףקות לכב

 .ענכיהל ונצלאנו .הפיח לש המי תפש לעש ןוטרש לע התלע ונתיינא
 (* .ןיסירפקל ונשרוג ףוסבל

 ,היגלב ,תפרצמ ואבש םיאמודרב בוש ונשגפ הנחמל ונאובב

 ופסונ הז רפסמלו ,ךרעב 70-ל תעכ עיגה ונרפסמ .הידוושו הינמרג
 .םוקמב ודלונש םידלי המכ ךכדרחא

 וננמז תא .הילעל ורותל תונלבסב תוכחל היה ונתאמ דחא לכ לע
 ,תיתרבח-תיתוברת תוליעפל והונלצינ םא יכ ,קירל ונזבזיב אל יונפה

 -- ודמיל וניניבש םינעדיה .תירבעה הפשה דומילל -- רקיעבו
 .ודמל רתיה

 םירוצעה ינורחא וררחוש ,לארשי תנידמ תואמצע תזרכה םע
 םבור .םיילארשיה תונוטלשה ידי-לע ץראב ולבקתנ םה .ןיסירפקב
 תמחלמב ליעפ קלח תחקל תוכזה ונלרוגב הלפנ ךכו ,אבצל דימ וסייוג
 .ונתנידמ לש הנוחטבו המויק תא העבק רשא המחלמ -- רורחשה
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 םודאר יאצוי ינוגרא

 תוצופתבו לארשיב
 םהיתולועפו םתוחתפתה .םהיתורוק





 לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא / ןמטכיר הירא

 -- 1942 תנש רבמצד שדוחב דסונ לארשיב םודאר יאצוי ןוגר א

 ,הפוריאב יצַאנה ןוטלשה לש םימיאה ישעמ תורבגתה תנש איה

 םירבח ץמוק לש םתמזיב םק ןוגראה .םידוהיב םייתעווזה וילולעת לע

 תירזכאה הדמשהה לע תועידיל ודרחוהש ,ביבא"לתב ונריע יאצוי --

 תונושארה תועידיה ויה ולא .הכותב םודאר תליהקו ןילופ תודהי לש

 תוחפשמה יפמ :וב קפקפלו וכירפהל ןיאש רוקממ ועיגה יכ ,תונמיהמה

 קרפב ןודינב רמאמה האר) .ןיפילח תרגסמב ,םודאר וטיגמ ועיגהש

 "ושה תועומשה תותימאב ןימאהל שיא הטנ אל זא דע .(250 'ע האושה

 .ידוהיה רוביצב םישוע םהירורגו םיצאנהש ,ינומהה חבטה לע תאונ

 -ןב לארשי ,ץכ יבצ :םירבחה ויה וימזויו ןוגראה ידסיימ ןיב

 .םירחאו ,ןמכוה םייח ,טלג יבצ ,ןמלגילפ קחצי (גרבנגייווצ) יבצ

 -מבונב ,וארק ךכ םשל .תירובצ העונת ררועל התיה הנושארה םתלועפ

 .ביבא-לתב "ץפח השי, םלואב האחמ תפיסאו לבא-תרצעל ,1942 רב

 ישעמ דגנ רמה םעזה יוטיב ידיל אב ,בר להק הזכירש ,וז הפיסאב

 יפמ ועמשנ תואחמהו דפסה ירבד .וניריקיב םישענה ןוילכהו גרהה

 -עשל ינלופה םייסה ריצו ןילופ ילוע תודחאתה ר"וי ,רלה יבצ ר"דה

 ילאינד רמ :הלוגב תינלופה הלשממה חכ"אב .ץיבורוה ר"ד ;רב

 .(גרבנגייווצ) יבצ-ןב לארשיו ?קנרפ לאיחי ;תירבעה הדגירבהמ

 תליפת ךרע ןילד עשוהי רמ לודגה תסנכה תיב לש ישארה ןזחה

 תפיסא ,יבצ"ןב לארשי 'חה תמזיב ,הכרענ ןכ .םישודקל הרכזאה

 -ולהתל הכפה ינטנופס ןפואב רשא ,םימשה תפיכ תחת הלודג האחמ

 הרזופ איה .םירוחש םילגדו תוזרכ ופנפנ םידעוצה ישארל לעמו ,הכ

 תביבסל הכולהתה עיגה םע -- טדנמה תלשממ לש הרטשמה ידיילע

 .היריעה

 ,ינמז דעו .ץכ יבצ 'חה לש ותיבב ,בכרוה 1942 רבמצדב 31דב

 בד-ןב 'יתתמ ,ןמלגילפ קחצי ,יבצ-ןב לארשי ,ץכ יבצ :ויה וירבחו

 ןמקב השמ ,ןמכוה םייח .רגירק בד ,תילגרמ אנינח -- ,(רבוונדייז)

 -- ריכזמ ,.בד-ןב .מ רחבנ ר"ויכ .דנלטוש םירמ 'בגהו קוטשנייו השמ

 .תולועפל דימ שגינ ינמזה דעוה .ץכ .צ -- רבזג ,ןמלגילפ ,י

 העידיה לבקתה םע דימ דעוה ליחתה תישממ הרזע לש הלועפב

 ךרד ןרהטל עיגהלו םמצע תא טלמל םיאמודר תצובק תחלצה לע

 םירשקה תא אוצמל דעוה חילצה םיבר םיצמאמ ירחא .תוצעומה תירב

 תיביסנטניא הלועפ התשענ ןכ .םידגבו ןוזמ תוליבח םהילא ריבעהו

 .ךכב וצרש םיטילפהמ הלא ליבשב ץראל הסינכ תונוישר גישהל

 חטשב דעוה חילצה ,ירוטדנמה ןוטלשה דצמ םיברה םיישקה תורמלו

 .וז הלועפל תודוה ץראל וסנכנ ןרהטב ונריעדינבמ םיטילפ הברחו ,הז

 ג"שת תנש חספה גח ינפל יעיגה ןרהטמ םיטילפה ינושאר

 לירפאב 21-ב .א"תב "הכאלמה לכיה,ב הכרענ םתא השיגפ .(1943)

 "ארה םעפב .אכדמ םשור ושע םה םהיארמבו םתעפוהב .הנשה התוא

 ,הפוריא תודהי לש המויאה הידגרטה םיאמודרה יניעל התלגתנ הגוש

 ןיידע ישפנהו ינפוגה לבסה .רתויב תישחומה הרוצב ,היתועווזו לכ לע

 .םתחונמ תא הכירדה תואבה תארקל הדרחהשכ .םהינפ לעמ טבינ היה

 תא דדוע .הלא םילוצינל הרזע שיחהל ויצמאמ לכ תא זכיר דעוה

 .לארשי ץראב שדחמ םתיב םיקהל םדיב עייסו .שעמבו הצעב םחור

 "וגרא תורטמל הסנכתהש ,םודאר"ינב לש הנושארה הפיסאה

 .ביבא-לתב "סוארטש תיב,ב 1944 ץרמב 27-ב המייקתה ,שממ תוינ

 לארשי ,ץכ יבצ :םיאבה םירבחה תא ןוגראה דעול הרחב וז הפיסא

 :םינגס .ןמלגילפ קחציו ןייטשדלוג םהרבא ,בד-ןב והיתתמ ,יבצ-ןב

 ר"ויל רחבנ לקנרפ לאיחי 'חה .דנלטוש םירמ 'בגהו תילגרמ אנינח

 ,46 י"שר 'חר :דעוה תבותכ העבקנ .דחא הפ -- ןוגראה לש דובכה

 .תילגרמ הכלמ לצא

 םידמימ תבחר תינכת יפ-לע ,תולועפל דימ םתרנ שדחה דעוה

 ועיגהש םיאמודרל תירמח הרזע םג הכותב הללכו ,ודיזלע הדבועש

 םג ןתינ ולאל .ונממ קומחל וחילצהו ,סרדנא אבצ הנחמ ךותב ץראל

 "ניאה לש החוקפה ןייעל םינותנ ויה םה יכ ,םייטפשמ הכרדהו ץועיי

 רהמ ובלתשה םה ,ןוגראה תרזעל תודוה .ושוליבלו יטירבה סנ'גילט

 .תשלובה יניעמ ומלענו ץראב בושייה לש םייחרזאה םייחה לגעמב

 הצרא ועיגה רשא האושה ילוצינמ הלא םג ןוגראה ידיזלע ורזענ ןכ

 וללה .ירמגל יקוח יתלב וא הצחמל יקוח חרואב 1944/1945 תונשב

 .בושייה ייחב רהמ דע ורעתה
 -מודר סויג ןעמל הלועפב םג ןוגראה השע בושח ימואל תורש

 ידכב סויגל וארק םיימואלה תודסומהש תעב ,יטירבה אבצל םיא

 ייוניעב םיקמנה םידירשה תא ליצהל המגמב ,.הפוריא ךותל רודחל

 'חה היה ותוסייגתהל ןושארה .םייצאנה בלגמהו טושה תחת שפנו ףוג

 "נטור קחצי ,טייח סחנפ ,רקוצ יבצ :וסייגתה וירחא .יבצ-ןב לארשי

 הנתח) רוד-ןב קחצי ,תילגרמ השמ הידבוע ,ןמסייו רב והילא .,גרב

 תיריווא הנואתב הפסינ) םעונירקוצ לאומש ,(תילגרמ הקשיד לש

 םבור .םירחאו ,.(הנידמה םוק ירחא תוחילשב ותויהב ,הקירמא םורדב

 םידחא .הפוריאב ולעפש תויברק תודיחיל וחלשנ םיסייגתמה לש

 'חהו .ןויב יבשב ולפנ (טייח חסנפו רקוצ יבצ ,גרבנטור קחצי) םהמ

 .ץראב יאבצ תורשב היה יבצ"ןב

 ןוגראה לש תיללכ הפיסא המייקתה ,1945 רבמטפסב 12"ב

 רסמנש .ח"ודב .םירבח 170 וחכנ הב .ביבא-לתב "הכאלמה לכיה,ב

 אבצ ילייח ,ןרהט יטילפל הרזעה תולועפ וטלבוה ,דעוה ר"וי ידיילע

 שגדוח ןכ .ץראל עיגהל וחילצהש האושה ילוצינו .םודאר"ינב סרדנא

 תונחממ וררחושש ,םיאומדר םע עגמ םויקו םירשק תריצי רבד ח"ודב

 ,הילטיאו הירטסוא ,הינמרגב םיטילפ תונחמב וזכרתה רשאו הדמשהה

 םעו .טרגטוטשב "יאמודרה זכרמ,ה םע םירשק םויק לע דחוימבו

 םויק לע רסמנ ןכ ;:ןילופ יחטשל תוצעומה תירבמ ורזחש ריעדינב

 תרזעל יזכרמה דעוה : ןוגכ ,םייללכ הרזע ינוגראו תודסומ םע עגמ

 "סוא .תפרצ .ב"הראב םודאר יאצוי ינוגרא םעו השרווב ןילופ ידוהי

 .הניטנגראו הילרט

 ר"ד ,לקנרפ לאיחי :ןמקלד בכרהב הצעומב הרחב וז הפיסא

 ,ןייטשדלוג םהרבא ,ריפש והיתתמ .ןמכייט לאומש ,יקצילז לאיחי

 השמ .קידיינ ןרהא לאומש ,תילגרמ אנינח ,ץכ יבצ ,יבצ"ןב לארשי

 ,ןמפייז השמ .קורמופ השמ ,רקוצ הדוהי ,לובוס בקעי ר"ד ,תילגרמ

 הכותמ הרחב הצעומה .יקסבונייד 'בגו יקסני'צברטס םולש ,טלג יבצ

 ר"ד .ןוגראה לש דובכ ר"וי -- לקנרפ לאיחי :םירבחה בכרהב דעו

 -- ריפש וחיתתמ .ר"וי ןגס -- |מכייט לאומש .,ר"וי -- יקצילז לאיחי

 ,יבצךב לארשי ,ץנ יבצ : םירבח .רבזג -- ןייטשזלוג םהרבא .ריכזמ
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 הפיחב דעו רחבנ ןכ | .םיובנזור סחנפו גנלג יבצ ,תילגרמ אנינח

 ,יקסני'צברטס םולש ,קורמופ השמ ,ץנירג לארשי :ןמקלד בכרהב

 .ןמלדנמו ןוסמרבא ,גרבנרא ,ןמטוג השמ

 םודאר"ינבל ארק אוה .בר ץרמב הלועפל שגינ שדחה דעוה

 תונעיההו בחר דה האצמ ותאירק .הלצהה ילעפמל הבידנ דיב םורתל

 ,יבצדןב לארשי ,ץכ יבצ :םירבחה ויה ךכב םיליעפה .הבר התיה

 .ןייטשדלוג םהרבאו תילגרמ אנינח

 ירעש תחיתפו הנידמה תמקה םע וברו וכלה ןוגראה ידיקפת

 יפלא תורשע .ורעושי אל םידממב ץרפ הילעה םרז .החוורל ץראה

 קר .םיבר םודאר ינב םהיניבו ץראל ורהנ זוכירה תונחממ םילוצינ

 לודגה םבור .תצקמב םיעצמא ילעב ויה םילועה ינושאר ןיבמ םיטעמ

 .םשארל גג-תרוק אוצמל היה םליבשב רקיעהו ,שממ םיעצמא ירסח ויה

 ,זא שרדנ היהש יפכ ,םיבחרה הידממבו הפוחדה הרזעה תשחה םשל

 םמכש תא וטיש םיקיתווה םודאר ינב תאמ שקבל ןוגראה לע היה

 יעצמא רוציל ןוגראה ידיב הלעיש דע ,תיפסכה הרזע לועב תאשל

 -ויסבו םיקיתווה םודאר ינב תרזעב -- ןכבו .םיירובצ תורוקממ הרזע

 חילצה ,ב"הראמ רקיעבו .ךכז-רחא לבקתנש ,תוצופתב וניחא לש םע

 יתב םיקהל םהל רזע ,יביטקורטסנוק חרואב םילועה רודיסב ןוגראה

 -- םהה םימיב לק אל רבד -- הקוסעת םהל אצמ ,םיריעז הכאלמ

 -שממח ידרשמבו םיימואלה תודסומב םיישיאה םהינינע רודיסל גאדו

 .םישדחה םילועה לש ץראב םתטילק תא הברהב הלקה וז הרזע .הל

 תלעותל ול היהש יפסכ רישכמ ןוגראל ףסונ ןמזה תצורמב

 םש לע םידסח תולימג תפוק יהוז -- הרזעה ידיקפת יולימב הבר

 זוחמה לע הנוממה ידיזלע תרשואמה ,וז הפוק .הברחה םודאר תליהק

 אללו םיחונ םיאנתב תואוולה םויה דע תקלחמ ,םינפה דרשמ דילש

 .הילא םינופה לכל ,תיביר

 ןוגראב היחה חורה היה ,ל"ז לקנרפ לאיחי 'ר ,דובכה רירי

 דובצה תונקסעב ,תוברה ויתודרט ףא לע .ןורחאה ומוי דע וב ליעפו

 וצרמו ונמז בטימ תא שידקה ,הסנרפ תוגאדבו םירחא םיחטשב תיר
 .ןיפנא ריעזב םודאר תליהק לש האובב ןיעכ האר רשא ,ןוגראה תבוטל

 דחמ הקיר התיה הפוקהש העש ,ןוגראה תולועפב םישקה םיעגרב
 תא דדועל לאיחי 'ר עדי ,ךדיאמ -- היחתפ לע וקפדתה םיבר םיכרצנו

 הסנכה תורוקמ רוצילו םהיתולועפב ךישמהל םררועו ,םירבחה חור

 רובג תילאוטקלטניא המר תלעב ,הליצאה ותוישיאב .םיקקזנה תרזעל

 .תועד יקוליח בשייל דימת חילצמ היה ,םינינעל הנובנה ותשיגבו ,הה

 תולועפ ןומימל םייפסכ תורוקמ אוצמל -- רקיעבו םירודה רשייל

 םקיר בישהל אל :דימת ויניע דגנל התיה הדיחיו תחא הרטמ .ןוגראה
 .הרזע ושקיבש הלא לש םהינפ תא

 תנשב -- טרגטוטשמ ץראל ועיגה םע דימ ,גרבנטור השמ 'חה

 'ר וברו ורומ לש ונגסל היהו ןוגראה תורשל ומצע תא דימעה .7

 ףרטצה אוה םג .ןמשיפ רזייל 'חה םע רבדה היה ןכ .לקנרפ לאיחי
 ןמזו ,1950 תנשב ץראל ועיגה םע דימ "ןוגרא,ה תכאלמב םישועל

 שי ןמשיפ 'חה לש ותוכזל .דעוה ריכזמ תנוהכב שמיש ףא םייוסמ
 תנשב "הקירמא ינויצ תיב,ב הכרענש ,הכורעתה תחלצה תא ףוקזל

 וז הכורעת .םודאר תליהק תדמשהל ירישעה הנשה םויב -- 3
 דותע יעטק ,םיכמסימ ,תונומת :םיירטנמוקוד םיגצומ עפשב הנייטצה

 לע םיגצומה הב וספת בר םוקמ .תומרגאידו תומישר ,תוזרכ ,םינ
 תליהק לש היתודלות תא הבר הדימב הפקיש הכורעתה .האושה תפוקת
 םשור הריאשהו ,הנוילכו הרהוז ימימ ,הפוס דעו התישארמ םודאר
 .תונותעב םג וטלקנ הילע םידה .הירקבמ לע החמיזלב
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 תיבל ותסינכ דע ,ודסוויה םוימ ןוגראה השע השקו הכורא ךרד

 תבותכ אללו גג"תרוק אלל ,םיעורג םיאנתב ללהינ ויתולועפ תא .ולש

 ,םירבחה דחא תיבב וא הפק תיבב םייקמ היה ויתובישי תא .העובק

 .םרב .ויתולועפ יכרדב םעפ ידמ תומרענ תולקתו תוערפה ךכל ףסונו

 אובל תומישמה לועב ךושמלו םתדובעב ךישמהלמ ואלנ אל םירבחה

 .האושה ילוצינ ידירש -- םריע ינב תרזעל

 .ל .י בוחרבש הרידה השכרנ לקנרפ 'חה לש ותריטפ םע

 ,הז לעפמ .ןוגראה ליבשב ,ןורחאה ומוי דע לעפו יח הב ,(6 גרבדלוג

 םג שמיש ,ורכז יריקומו וירבח לש םבל תובידנל תודוה םשגתנש

 ןקסעהו תויוכז לעב ינויצה ,לוגדה חונמה לש ורכזל תמלוה החצנה

 תאו חונמה לש ונובזעמ הירפסה תא וב ליכמה ,תיבה .םילעפה בר
 וננוגראל גג-תרוק םג שמשמ .הברחה םודאר תליהק תורוקל ןויכראה

 .םויה דע ןוגראה תולועפ תולהנתמ וב עובק םוקמו

%* 

 ירמח עויס אלא וניא ודיקפת רקיע הרואכל רשא .,הז ןוגרא

 תורחא תולועפב םג קסועו רצה הז ומוחתמ גרח ,אל ותו םיכרצנל

 ונריע יאצוי ןיב תובבל בוריקו תודידי ירשק חופיט -- איה ןתרטמש

 .םיארונה םימיב רוביצב הליפת איה וללה תולועפה תחא .לארשיב

 םימיב, ומכ ,תיתחפשמ הריוואב .לקנרפ לאיחי 'ר היה הז ןויער םזוי
 תא "רוכזי, תליפתב הלעמו ,ריעה ינב רוביצ אתווצב ללפתמ ,"םהה

 ,יניס עצבמו רורחשה תמחלמ ירובג ןכו ,םודאר תליהק ישודק רכז

 דובכ תנגה לע ולפנש ,ריעה ינב לש םהינב ץראה ידיליו ריעה ינב

 ,םודארמ אבוהש הרות רפסב תישענ הרותה תאירק .םתדלומו םמע

 םח ןינמ,ה לש "שדוק ילכ,, רתיו םינזחה .תיצאנה תפותה שאמ לצומ
 .סרפ לבקל תנמ לע אלש םתכאלמ תא םישועה ,ןוגראה ירבח

 ומוי דע ,היהש ל"ז םיובנזור סחנפ 'חה הבוטל ןאכ רכזיי

 ."ןינמ,ה לש היחה חורה .ןורחאה
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 ןברוחל הנשה םויל ןורכזה תורצע תכירע לע דקוש ןוגראה

 ינויצ תיב,ב בורל ,ביבא-לת לש םילודגה תומלואה דחאב .ונתליהק
 -כהמו ריעהמ ,ונריע ינב ינומה הנשב הנש ידמ םיסנכתמ ,"הקירמא

 דירכמו םהיבורק רכז םע דחייתהל ידכ ,הבשומהמו ץוביקהמ ,רפ

 .ד"יה םה
 םידוהיה ייח לע טרס גצוה ,13-ה הנשה םויל ןורכזה תרצעב

 ונריע"ןב לש ופסכבו ותמזיב ןכוה הז טרס .ןברוחה ינפלמש םודארב

 תעב .טנומייד ק'זד ןבדנהו םילעפה בר ןקסעה ,קרוי"וינמ דבכנה

 ,תושגרתהה לדוג תא ןייצל רתומל .המחלמה ינפל םודארב ורוקיב
 -מיסהו תובוחרח תא ךסמה לע םתוארב ,םלואב םיחכונה תא הזחאש

 תורוכזה תויומדה ןכו ,םהירוענ תונש בטימ תא ויחו ודלונ םש ,תואט

 .דועו םינינב ,תסנכ יתב ,תודסומ ,בטיה הכ םהל

 .ילקנרפ תיב,ב אצמנו הנתמב ןוגראל ןתינ טרסה

 א

 תושיגפו םייתוברתה םיעוראח ויה םיבר ,ןוגראה תולועפ ךותב

 םלוא ,םלוכ תא ןאכ תונמל ןיא .םינוש םינמזב ודיזלע וכרענש ,םיער

 .דחוימה יתוברתה םייפוא תמחמ בכעתהל יאדכ םהמ םידחא לע

 -ןב ידידלע עצובש ,ביבא-לת ןואיזומב רוניכל לטיסר (א
 "ליפה תרומזתה לש ןושאר רנכ ,ללוהמה ימלועה רנכה ,ונריע
 קתיר אוה םייתעש ךשמב .ןמקב ןועמש רמ ,ךיריצב תינומרה

 תואושתל הכזו ,תיאליעה ותגיגנ ילילצל ונריע ינב להק תא

 ?תיבב, דוע ןנגינ רשא תודחא תוריצי ןגינ "ךרדה,ב .תובר
 =  ןברוחה ינפל םודארב



 שיא -- ץנירג עשוהי ר"ד דבכנה ונריע"ןב דובכל הביסמ (ב
 "דמה הידבועמ .ןשלבו דמולמ .ארקמה הדשב רקוח ,םילשורי

 -ינרשט סרפ ותלבק לגרל -- תירבעה הידפולקיצנאה לש םייע

 לע הכרעהו הרקוה תואכ .,ופי"ביבא-לת תיריע םעטמ .יקסבוח

 'פורפה עדונה גולויכראה לש ורפס לש תפומה םוגרתב ותדובע

 ומוגרת לע הכרעהו סרפה ןתחל הכרב ירבד ורמאנ .טיירבלוא

 "וגתנ םיכרבמל ותבושתב .ללכב תיעדמה ותדובעו טרפב הפיה
 ארקמה הדשב רקחמהו תיעדמה ותדובע תישארמ השרפ הלל

 'חרב וירוה תיבב הדובעה לעו הרותה לע בשישכ ,םודארב דוע

 הרות תונקל ץראל תולעל ןנוכתה טקדידוטואכו ,הקסנידרנרב

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תעדו
 דמהו רפוסה ונריע"ןב רכזל "בוכורוב תיב.ב יתורפס ברע (ג

 ירבד .ילי'צ תנידמב רכינב רטפנש ,ל"ז רסיג דוד השמ ררוש
 .לבייל לאינד רפוסהו סירוי .ש .א ר"ד ידידלע ורמאנ הכרעה

 :חונמה תחפשמ יכ ןאכ ןייוצי .רקוצ הדוהיו ל"ז ןמכייט לאומש

 תומר ץוביקב תאצמנו ץראל התלע ,תבו םינב ינש ,ותשא

 .השנמ
 ורוקיב לגרל "הרומה תיב.ב תונזח יקרפו הריש ברע (ד

 דרכה תיבב ןורחאה ישארה ןזחה היהש ימ ,לטנור השמ ןזחה לש
 -- רתנספה דיל .וגקי''צצבב ןזח תעכו ,םודארב לודגה תסנ

 ,ילקנרפ תיב,ב ודובכל הכרענש ,הדירפה תביסמב .ותיער

 -- ב"חראמ ץיבובמד ברה :םהיניב ,םיבושח םיחרוא וחכונ
 לאגיו ,הינמרגב םיינקירמאה שוביכה תוחוכב רבעשל יאבצ בר

 םיחילשהמו תירבעה הדגירבב לייח -- הוקת חתפמ ןייטשנייו

 .טרגטוטשב "יאמודרה זכרמ,ב ולעפש
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 םירופ .הכונח : ןוגכ ,גח"תוביסמ וכרענ ל"נה םיעוראל ףסונ

 דחוימ ןויצל .ל"וחמ םיחרואל םינפ תלבק תוביסמו ,הרות תחמשו

 "ףילר,ה לש דובכה ר"וי דובכל "ליג. ימלואב הכרענש הביסמה היואר

 ק'זד רמ ,ותחפשמ ש"ע םידסח תולימג תפוק דסיימו קרוידוינב

 "נטור השמ םירבחה ןוגראה ינקסע דובכל תוביסמ וכרענ ןכ .טנומייד

 ךרדו יטרפ רוקיבל ל"וחל ואציש ,רקוצ הדוהיו תילגרמ אנינח ,גרב

 דןב לארשי םירבחה דובכל הביסמו ; ןוגראה ןעמל םג םש ושע בגא

 םעיגהב ,גרבנזייא םהרבאו תילגרמ אנינח .הנקיזה ליגל ועיגהב ,יבצ

 תיתוברתהו תיתורבחה הריוואב םש ןהל ונק ולא תוביסמ .הצעה ליגל

 .םעטב בוטב םיכורעה תונחלושבו
 ונדידיו ונבר םרת ל"נה םיברעה תחלצהל הבושח המורת

 םיבוספל ןח ירבד םיענהש .א"טילש ןמטסיירט .ש ר"ד ברה ץרענה

 םיפתוש .רומוהו תונונש תורמא תולבותמו ןינעה תואלמ ויתושרדב

 ,הלאה םירוטה בתוכו יבצ"ןב לארשי םירבחה םג ויה וז החלצהל

 .תונזח יקרפו ץראה ירישמ ,ידוהיה רולקלופהמ תורימז םמיענהב
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 ונריע-ןב תשקבל .ןוגראה ידי-לע ונמזב התשענ הבושח הלועפ

 תייבגב (הפיחב היצטנמוקודל ןוכמה להנמ םויכ) ןמדירפ היבוט

 תעברא -- םייצאנ המחלמ יעשופ דגנ לארשיב םודאר יאצוימ תויודע

 ,םודארב (ַאינרּוווטיוו,) קשנה לעפמ לש םיירטסואה םירסימוקה

 םיברו .שפנו ףוג ייוניע םידוהיה הייפכ ידבוע 1500 תא וניעש

 ,ונידיללע ףסאנש עישרמה רמוח .ךכבדהמ לשב םהידיילע וחצרנ

 יזוחמה ןידה תיבל רבעוהו ביבא-לתב ירטסואה לוסנוקה ידידלע רשוא

 םהו ןמדירפ היבוט ידילע ונמזב וספתנ םירסימוקה תעברא .הניוב

 .ץניל דיל דחוימ זוכיר הנחמב סויה דע םיאולכ
 םייוציפ תעיבת ןוגראה ידי-לע החסונ ןמדירפ 'חה תמזיב

 לעפמ תלהנה דגנ (סירפב םודאר יאצוי ןוגרא ידידלע םג הרשאתנש)
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 תיארחא יצאנה שוביכה תונשב התיהש .,ץנילב וזכרמש "רייטש.

 תלשממ שארל וחלשנ וז העיבתמ םיקתעה .םודארב קשנה לעפמל

 .הניוב ימלועה ידוהיה סרגנוקלו תידוהיה הליהקל ,הירטסוא

 ודבעש ,לארשיב םודאר ינב לש המשרה התשענ םג ןמזב וב

 ומשרנ .הירטסואב "רייטש.. תלהנהמ םייוציפ שורדל םתוכזבו לעפמב

 קסועה (יאמודר) ןיד ךרוע םע עגמב ונאב ,השאו שיא 1207כ םנמא

 םירטסואה יכ ,ונעגה םרט הכ דע תואצותל םלוא ,םייוציפ ינינעב
 .הז גוסמ םייוציפ םלשל םיברסמ

 - איהו ,ונמזב ןוגראה ידיילע התשענ הבושח הלועפ דוע

 זורכ ןוגראה איצוה ךכ םשל ."םשו די. ןעמל האושה יללח םושיר

 "לקנרפ תיב,ב ועיפוה םיבר םישדח ךשמבו ,םודאר לאצוי לכל דחוימ

 .םישודקה םהיתוחפשמ יללח תא םושרל ואבש .ריעדינב
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 םירחבנ ,'וכו תרוקבה תדעו .דעוה ,הצעומה :ןוגראה תודסומ
 הריחב לכ .תיללכה הפיסאב הנש לכב תוכרענה תויאשח תוריחבב

 םירבחה בור םלוא ,תודסומה בכרהב םייוניש םנמא הסינכמ השדח
 .ןוגראה לש תומישמה לועב ךושמל םיכישממו שדחמ דימת םירחבנ

 ןמטלב ,םייח םיובלא : (ב"אה יפל) םה תיחכונה הצעומה ירבח
 השמ ד"וע ,םהרבא ןייטשדלוג ,יכדרמ בילטוג ,גילז רקנב ,השנמ

 ,ןועמש (ןלוג) גרבדלוג .יבצ טַאלג .באז ןמטוג ,םולבדלוג

 .ףסוי ןיוול ,יבצ ץכ ,לחר רזייהצרו ,םהרבא ןמצייו ,ףסוי ןד

 ןמלדנמ ,הכלמ ותיערו ילא לאומש תילגרמ ,אנינח תילגרמ

 "רבא ןמדירפ .ןרהא לאומש קידיינ ,ףסוי תילגרמ ,דוד (ידקש)

 ,לארשי (יבצ"ןב) גרבנגייווצ ,הדוהי רקוצ .קחצי ןמדירפ ,םה

 .קחצי ןמכייר ,לבייפ אביו ,השמ לדַאנכייר ,השמ גרבנטור

 יקיתוומ ,םייח ןמנזייא .םהרבא ךרוטש .לחר רפש ,הירא ןמטכיר

 אוה"םג רחבנ ,לארשיב עקתשהש ,ויליעפו זירפב םודאר יאצוי ןוגרא

 .דחא הפ ,הצעומל

 יבצ-ןב לארשי -- וינגס ; םולבזלוג השמ ד"וע -- הצעומה ר"וי
 הדוחי 'חה חבשל ןייוצי .רקנב גילז -- הצעומה ריכזמ .ןמכייר קחציו

 .תובר םינש ךשמ הצעומה ר"ויכ שמישש רקוצ
 ,םהרבא ןייטשדלוג ,השמ גרבנטור :םה יחכונה דעוה ירבח

 ,ןרהא לאומש קידיינ ,אנינח תילגרמ .הירא ןמטכיר ,לבייפ אביר

 - - םחרבא ןמצייו ,באז ןמטוג ,ףסוי ןיוול

 .ןייטשדלוג םהרבא -- ונגס ,גרבנטור השמ -- ןוגראה ר"וי

 זאמ ,תופיצרב ןהכמ ןוגראה ריכזמ לש דיקפתב .אביר לבייפ -- רבזג

 .הלאה םירוטה בתוכ .1951 תנש

 .יכדרמ דלוגנייפ .ןועמש רויכלמ :םה תרוקבה תדעו ירבח

 ןוגראה לש דובכ רבחכ יבצ ץכ 'חה רחבנ ויתויוכזל הרקוהכ

 .וייח ימי לכל
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 םיליעפ ויה םהייחבש ונירבחמ םיינש לש םרכז ןאכ הלעוי

 רעוה רבח היהש ימ ,ךחאה :ןוגראה תדובעב תואיל אלל םירוסמו

 .(ד"יישת תנשב) תע אלל םימלועל ונתאמ ךלהש .ל"ז רנטרג יכדרמ

 ,םידסח ןתולימג תפוק לש תולועפה תבחרהב עיקשה אוה וצרמ לכ תא

 ,םח בל לעב ידוהי .התרזעל םיקוקזה הלא לש םקיר בישת אלש ידכ

 לכל דימת תונעיהל ןכומ .םהיכרצו םישדחה םילועה תויעבל רעו

 .האירק

 "צנל הגאדבו תוריסמב .תוליעפב ול המוד ןיאש רבח --- ינשה

 חקלנש ,ןוגראה ינמאנו יקיתוומ .ל"ז םיובנזור סחנפ 'חה היה .ךר

 קר אל תלוזל ןתנ אוה .ך"שת תועובשה גחב םואתפ עתפל ונתאמ

 לצתש ססותהו רעה בלה הז -- ובל תא םג אלא ,ודואמו ונמז תא

 ."ומע בוזעת בוזע, תווצמ םויק ידכ ךות .היישע ידכ ךות םועפל



 םינש ךשמ הצעומה תורבחמ םייתש לש ןרכז ןאכ הלעוי ןכ

 איה תחאה .תע אלל ונתאמ וחקלנש ,לובג אלל תורוסמו תוליעפ ,תובר

 -- הינשהו ,ט"ישת תנשב ביבא לתב הרטפנש .ל"ז הקסבדר לחר 'חה

 תנשב הילרטסוא תנידמב רכנב הרטפנש ,ל"ז גרבנטור הלוא 'חה

 .א"כשת

 .חצנל ונתאמ שומי אל סרכז
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 םיגשיה ןוגראה ידידלע וגשוח תונורחאה םינשה שולש"םייתשב

 ינוגרא םע תודידי ירשק קודיהו ויתולועפ תבחרהב םילטובמ אל

 ןאכ עיבצהל ינוצרב .םוקמב םינוש תודסומו תוצופתב םודאר יאצוי

 : םהמ םידחא לע

 םודאר יאצוי ינוגרא םע דימתמ עגמו םיורשק קודיה (א

 דחוימבו .הינרופילקב יאמודרה בולקהו הדנק .ןרובלמ ,סירפב

 םינשב .הברה ותרזעל תודוה רשא קרוי"וינב "ףילר,ה םע

 םידסח תולימג תפוק תולועפ תא ביחרהל רשפאתנ ,תונורחאה

 .םירכינ םידממב

 :ןוגכ .ץראב םיירוביצ תודסומ םע הלועפה ףותיש שודיח (ב

 -ינב םג םינהנ היתואוולהמש ,התפוקו "ןילופ ילוע תודחאתה,

 תונכוסה דילש ח"מג תופוק זכרמ םע .(ןוגראה תצלמהב) ונריע
 | .דועו .תידוחיה

 .הז ןורכז רפס תאצוהל םיעצמאה תנכהו עקרקה תרשכה (ג

 ידידלע .טנומייד תחפשמ ש"ע תדחוימ ח"מג תפוק דוסיי (ד

 בידנו םילעפה בר שיא .קרוידוינב ?ףילר,ה לש דובכה ר"וי

 הלועפ ירחא גשוה הז ךרע"בר גשיה .טנומייד ק'זד 'חה בל

 ב"הראב "ףילר,ה ירבחש ןומיאל תודוהו .דעוה לש תצמואמ
 .לארשיב ןוגראה ישארל םישחור
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 הצעומה ירבחל האלמ הכרעה עיבהל ונתבוחמ ,םירבדה םויסל | =
 לש ותוחתפתה ןעמל תואיל אלל ושעש ,רבעשל | דעוהו
 :תורבחהו םירבחה חבשל ןאכ ונייוצי .ויתולועפ תחלצהלו ןוגראה
 והיתתמ :ןושארה דעוה ריכזמו ןוגראה ידסייממ -- ןמלגילפ קחצי
 םייח ; תמייוסמ הפוקת ךשמ דעוה ריכזמו ןוגראה יקיתוומ -- ריפש
 -דלוג םהרבא ;תובר םינש ךשמ ויליעפו ןוגראה ידסייממ -- ןמכוה
 ריכזמ -- ןמשיפ רזייל ;תמייוסמ הפוקת ךשמ ןוגראה ריכזמ -- גרב
 -- (הדנקב תעכ) רפוק ךורב ;:םייוסמ ןמז ךשמ ויליעפמו ןוגראה
 הצעומה לש תורוסמה תוליעפהמ -- ץיבוגרס רתסא ;דעוב םיליעפהמ
 .תובר םינש הצעומב תוליעפהמ ,רקב הניב :תובר םינש ךשמ דעוהו

 ! םליחו םחוכ רשיי : םירמוא ונא םלוכל

 רבד ףוס

 יתילעה .ןוגראה לש ויתולועפו ותוחתפתה לע ל"נה יתריקסב =

 הרוצב ושענו ירוביצ ץמאמ ירפ םהש םישעמו םילעפ בתכה לע
 ירבדב העירכמו תילרוג התיהש העשה יווצל תונעיה ךות ,תנגרואמ

 תוכרובמ תולועפ םג רפסב ןורכזל םושרל ילע הבוח םרב ;ונימי

 הרבח ייחו תירוביצ העונתש העש ,םידיחי ידי לע םתעשב ושענש
 .וגצראב .ןיכלהמ םהל ואצמ םרט ןוגראו

 איצמה .םינמאנה ויליעפו ןוגראה יקיתוומ ,קידיינ .א .ש רבחה
 ישנא ,םודאר ינבש .,הרזעו תובדנתה ייוליג המכ לע םיטרפ ידיל
 -ארה םלועה תמחלמ ינפלש םינשב דוע ןהב ונייטצה ,הינשה הילעה
 ,םיבר םיישק חווולמו תנגרואמ יתלב התיה איח םג הילעהש תע ,הנוש

 הרומח התיה הדובעה תייעבו .םייתעבש חשק התיה ץראב תוטלקיהה
 הבור ץראה .ושארל לעמ גג-תרוק אוצמל זא הלועל היה השק .רתויב

 .הב תוננקמ תולחמו הממוש

 ומדקש הלא ידיילע רזענ יאמודרה הלועה היה הז השק בצמב
 ,זא ,הלועל הנתנ איה לבא ,תמצמוצמו הלד םנמא התיה הרזעה .ול

 דע ,ולבסב תאשל וילע לקה הז .בוזעו דומלג ונניא אוהש השגרה

 .ורודיסו ומוקמ תא והשכיא אצמש
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 םע קודהה רשקה לע ורמש רשא הלא תישארביישנא ןיב
 הנומ .םהירחא ולעש םודאר ינב תטילקל ורזע ישיא ןפואבו םודאר

 : םיאבה ריע"ינב תא קידיינ 'חה

 .ותיבו ל"ז לורק םחנמ (א

 עיגי לע יחו ךרדירשי ,םימת ידוהי -- עודיה לדנמ 'ר והז

 ותשא .הדובעה תדל ףיטמו ינויצה ןויערה | ןמאנ .ופכ

 "פיס םא-תגאדבו התוסח תחת םילועה תא תחקול התיה לריצ

 םילועב ררוע ןכהו רוסמה הלופיט .הניל םוקמו ןוזמ םהל הק
 ויה .תונבהו םינבה .תיבה ינב .התרוק לצ תחת תיתיב השגרה
 דודגה ילייח ,םירמוש םהמ ,לארשייץראב ריעצה רודה למסל
 לע םתעפשה .םינוסחו םיאירב םלוכ .הדובע ישנאו ירבעה

 .םלוכל המגוד שמיש יצולחה םהייח חרואו .הזע התיה םילועה

 .םיטהול תולוח לע דדוב ףירצ ב

 ,הנטקה ביבא-לת לש םיטהולה היתולוח לע הז עוער ףירצב

 החפשמ הרג .לוח ותפצרו חפ"וגג .םיפושח ויתוריק רשא

 ומכ ,ןילא ךשמ הז ףירצ .םודאר יאצוי -- םיצולח .הנטק

 -רבו הווחאב םילבמ ויה וב .םיאמודרה לכ תא ,םימסק הטמב
 תכסמ המקרנ םש .תוגאדה לכ וחסוה םילדה וילתוכ ךותב .תוע
 .םיילאידיא םיפי םייח לעו תירבע לארשי ץרא לע ןוזחה

 הדסונש ,"תוירחא. תצובק ןכשימל ךכירחא היה הזה ףירצה
 .םודאר יאצוי ידיזלע

 .ץכ יבצ ונרבח לש קםויקה ג

 ונל היה ."לקנרפ תיב. ונלשמ תיבו ןוגרא ונל היה םרט דוע

 ידעלבה ושוכר היה קסויקה :רמולכ ."דוד ןגמ רכיכ,,ב קסויק

 הלועל זוזג סוכ ושיגהב לבא .ץכ יבצ ונרבח לש יטרפה ונינקו

 לש בחרה "אבה ךורב,בו בבלנה וכויחב ,אוה היה שדחה

 תא שיגרמ היה הלהש דע .תיתיב תננערמ חור חרואה לע הרשמ

 קר קפתסה אל ץכ יבצו .ותחפשמ בורק אוה וליאכ ומצע

 אצמש דע שממ תומלוע ,ךפוה היה אלא ,תודדועמו תובוט םילמב

 אצי ץכ יבצ לש קסויקלש ,אופיא .אלפ ןיא .הלועל רודיס

 ,תונחמה יטילפו ןרהט ילוע ועיפוהשכו ,םיאמודרה ןיב ןיטינומ
 .םהלש הנושארה הנחתה קסויקה היה

 .ל"ז םיובנזור סחנפ 'חה (ד

 רמו קוצמ לכל חותפ ותיב היה ,ןוגראה היה םרט  דוע

 הרזע תטשוהב ומצעל תוכז האור היהו ,םודאר ינבמ שפנ

 "ועהמ םיבר ליבשב הקוסעת גישה ,היינב ןלבק ומצעב .ךרצנל

 דדועו ,םיריעז הכאלמ"יתב תמקהב םדיב עייס .םישדחה םיל

 .םחור תא

0 

 םייואר .(דוע ואצמיי יאדוּו) םינושארה "םידדוב,ה הלא לכ
 ךכזרחא תתשוה וילעש ,הרזעל דוסיה יחינמכ הז רפסב חבשל ןויצל
 .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא

 = .1961 יאמ -- א"כשת ןויסב



 םיכלוהל ןורכז | / ןמטכיר הירא

 ל"ז רנטרג יכדרמ

 שיא -- הנוי םייח דיסחה ויבאל 1905 תנשב םודארב דלו 1

 תובידנבו התקדצב הנייטצהש ,הנח לטיג ומאו ,םכח דימלתו הרותה

 תיללכה ותלכשה .הבישיב ךכ רחא ."רדח,ב ינרות ךוניח לביק .הבל

 יעדמב םלתשה ,("תעד יבבוח. כ"חא) ןוסרמט היסנמיגב ול שכר
 .יקסלכספ לש רחסמל רפסה"תיבב תונובשח תלהנהבו רחסמה

 המ"ןמז שמיש םש .הצבודישל רבע אוה וידומיל םויס םע

 יאמצע תונובשח להנמכ דבע םודארל ובושב .ידוהי קנב להנמ תנוהכב

 רורחה תיבב -- המחלמה ינפלש תונורחאה םינשבו .תויטרפ תורבחב

 בל בידנ שיא .ד"יה גרבדלוג הק'לארשי 'ר ודוד לש תורועל תש

 .תודימ לעבו

 םעו .תינויצה העונתל ףרטצה םימדקומה וירוענ ימיב דוע

 תורדתסהה תא ותמקהו תינויצה תורדתסההמ יקסניטוב'ז לש ותשירפ

 לע הנמנ .וז תורדתסהל אוה םג רבע -- (ח"צה) השדחה תינויצה

 -קפמ םג היה אוה תמייוסמ הפוקתו םודארב "ר"תיב, תעונת יליעפ

 ל התוחתפתהל תודוהש ."ר"תיב. תרומזת הדסונ ותמזיב .הד

 .ריעב תובוטה תורומזתה תחאל התיה איח

 תא רבע .יצַאנה ןוטלשה תחת םינועמה םודאר ידוהי םע דחי

 ,1942 טסוגוא ימיב תולודגה "תויצקא.ב .םונהיגה ירודמ תעבש לכ

 ץוצרו רובש .וידליו (ןמסיכלמ תיבל) הלדא הנידעה ותשא "ושרוג.

 .ןטקה וטיגב םיאכדנלו םיבערל הרזע ןוגראב ומצע תא עקיש אוה

 תשורחה תיבב םידוהיה הייפכ ידבוע ןעמל "םחלה לעפמ,ב ליעפ היהו

 .(אינרּוווטיוו) קשנל

 "'אמודרה זכרמ,ה לש וידסיממ היה אוה רורחשה רחאל

 ליחתה ,רגנל תיבל הניגר תא השאל אשנ .ובש םיליעפהמו טרגטוטשב

 -- ףסכנה ומולח םישגהל לכויש עגרל הפיצו .שדחמ ותיב תונבל

 דמע אל םימיאה תונשב עגפנש ובל םלוא .הלעו הכז .ץראל תולעל

 .ביבאדלתב רטפנ ד"ישת ןויסב 'אבו ,וב

 המשל תונקסע וכותב גזימ .הרוהט שפנ לעבו וינעו עונצ היה

 דוכילח םעונבו ורשיב ןייטצה .תמא תבהא -- הנכ לארשי תבהאו

 .תפומל בוט רבחו בבלזרב שיא ,וית

 -- םמתוח תא וילע ועיבטה ,לדגו ךנוח ןהב .הביבסהו תיבה

 ,הילא םינמאנהמו תרוסמ שיא .תידוהיה תויממעהו תוטשפה םתוח

 רבד לכל בהלנו ודוסיב דיסח .תונזח יקרפו ידוהיה ןוגינה יבבוחמ

 -- והשלכ -- בוט רבד תושעל ודיב הלעשכו .בוט רבד לכל ,הווצמ

 .החמש בורמ וינפ ונרק ,תלוזל

 עפש .וייחב םישקה םיעגרב ףא וינפ לעמ רס היה אל ךויחה

 .תונלבסו הנומא התוולתנ ותחנאל םג -- ועבטמ ימיטפוא .בלדךורו ךוז

 המגפנ אל ,וירוענ רחשמ דוע וב העובט התיהש .ןויצל ותביח

 ,הרומג הלילשב תולגל סחייתה .וייחב רתויב םירדוקה םיעגרב ףא

 המע תא הדקפש המויאה האושה תא וניע ומב הארש ירחא דוחיבו

 .ותחפשמ ןדבא תאו

 םודאר וטיגב םיאכדנהו םיבערה ןעמל ותוליעפ התיה הבר

 טישוהו ותרמשמ לע דמע הלילו םמוי .הנלוקשב זוכירה הנחמבו

 דארב קשנה לעפמב םידבועה םיבערה וניחאל םחלו .םילבוסל הרזע

 הקלארשי 'ר ןבדנה ודוד ידיילע הברה הכמתנש ,וז ותלועפב .םוד

 .בער תפרחמ תובר תושפנ ליצה אוה ,ד"יה גרבדלוג

 ,ראמ םיישונא-יתלבה םיאנתב וליפא .הינמרגב זוכירה תונחמב

 איבמ היהש לכואה יריישב םא ,תלוזל רוזעל תע דימת אצומ היה

 ..."אובל העושיה הבורק,ש דודיעה ירבדב םא ,חוכיישושתו םילוחל

 המחלמה רחאל ותוליעפ איה תירוביצה ותונקסעב דחוימ קרפ
 זא םישורד ויה .טרגטוטשבש תיאמודרה הטילפה תיראש תבוטל

 םיילאיצוסהו םיירובצה םייחה תא ונגראיש ,םינמאנו םיסונמ םינקסע
 םהידעצ תישארב וררועתנש םהיתויעב לכב םוכירדיו .םילוצינה לש
 יכדרמ -- ןכאו .דמשו לנוע ,לבס תונש רחאל ,.םישדוחמ םייח תארקל

 לטוהש דיקפת לכ אלימ ,וז הבושח הכאלמל םיבדנתמה ינושארמ היה

 תואיל אלל תריש הצרא ותולע םוי דעו .תונרעו המזיב ןייטצה ,וילע

 .טרגטוטשב וניחא רוביצ תא

 םחב לקתנש םיירמחה םיישקה תורמל ,ץראל ותיילע םע םגו

 םא האר וב ,וננוגרא ןעמל םג הייונפ העש אצמ ,ואוב תישארב
 -אופמהו הלודגה םודאר תליהקמ הטילפל הראשנש הריעזה הליהקה
 ןעמל ,םידסח תולימג תפוק תולועפל דוחיב רסמתה .הברחנש תר

 היח .ללכח ןמ אצוי ילב ,הילא םינופה לכל הרזע טישוהל לכות
 .הביתח ינפל רבע ףאו םיארונה םימיב יאמודרה "ןינמ,ה ינמאנמ

 אוח .לומגתל הפיצ אלו ומצעל הבוט םלועמ קיזחה אל יכדרמ

 .הוצמ -- הוצמ רכש יכ ,בטיה עדי

 .ה.ב.צ.נ.ת

 ל"ז םיובנזור טחנפ

 ויבא .רוביצח ייחב הרועמו הדימא החפשמל םודארב 1902-ב דלו

 אשידק הרבח,ב ליעפו ,דבוכמ תיב"לעבו רחוס היח םוחנת 'ר

 לחרזמ,ח ישארמ ,ינשוש"םיובנזור לאקזחי ברה ."תמא לש רדסחו

 "חא. ידסייממ ףוסבלו י"אב "יחרזמה לעופה,, ידסייממ כ"חא ,ןילופב

 ,רנזופ ברה לש ונב .ויחא היה -- ןילופב היגיחנממו "לארשי תוד

 .ותוחא אשונ -- וסיג היה .השראו לש הבר

 .תישילשה הילעה תפוקתב דוע הצרא הלע דאמ ריעצ ליגב

 הלא לכב דמע לבא ,הירלמבו בערב הנעתה .השק הדובע לכב השע

 .'התיבה רוזחל., םירדוסמה וירוה תושירד ףא לע ,בזע אל ץראה תאו

 .טעמכ וימי ףוס דע דמע וילע ,םוגיפה לע הלע וידעצ תישארב רבכ

 םתוא ,הנושארה תיובעה ריעב םיססונתמה םיתבה סה םיטעמ אלו

 | י .וידי ומב הנבו ןנכית

 שש .הלודג תידוהי המשנ הנכש וברקב לבא ,ויפאב היה וינע

 דמבו טקשב אלימ םיבוטה וישעמו תלוזל דסח תיישע תווצמ תארקל

 תא עדיו .וריעדינב יכרצנו יכדכודמל תבותכ שמיש ותיב .תוריס

 ."רתסב ןתמ,. לש הווצמה לדוג

 דימת .וישעמב הרכה וא הדותל הפיצ אל םלועלו תכל עינצה

 .ללכהו דיחיה תבוטל הלועפל ןכומ היה תואיל אללו

 "רעה תוערפ תופוקתבו ירוטדנמה ןוטלשה דגנ קבאמה תונשב
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 אל .תירבעה תרתחמה תעונתב ,וינבו ותשא םע דחי .ליעפ היח ,םיב
 וינבמ דחא .םיזורכו קשנ וב השפיחו ותיב תא הרטשמה הדקפ םעפ
 .ןורטל ירוצעמ היה

 אל זאמו .הלמר לע ברקב ףסוי ונב לפנ רורחשה תמחלמב
 המחנ אצמ תלוזל ותרזעבו ,ורכז תחצנהל תמלוה ךרד שפיח .ששואתה
 .וז החצנהל ךרדב אתרופ

 שידקה ול ,לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא יליעפו ינושארמ היה

 העונתל ןמאנ היה ןכ .ןורחאה עגרה דע ויתוחוכו ויתותע בטימ

 .וימי ףוס דע גייס אלל תריש התוא ,תיטסיגויזיברה

 .ךישת תועובשה גחב רטשנ

 .ה.ב.צ.נ.ת

 ןמטסיירט .ש ר"ד ברה

 הנומאב רוביצ יכרצב קסועה

 "םיכובה לא לגלגה ןמ 'ה ךאלמ לעיו,

 ."םחנפ והז, -- ('ב םיטפוש)

 .(א"פ ארקיו .חבר שרדמ)

+ 

 ,ונלש היניפ .ונניאו היניפ ךלה .ונתאמ ךלה זאמ הנש הפלח

 ססותהו יחה היניפ .החכישה רש לש ונוטלשל ןתינ וניאש היניפ והז

 !לבח ,דאמ לבח .ונתא ונניאו םייחה ץראמ רזגנ -- ונכותבש רתויב

 םייחה שיא אוה היח ,העונת -- השוריפ םייח הלמה םא

 ,תושעל ,תכלל : םתועמשמ -- םייח םא ; רתויב םיינוגססהו םיאלמה
 רתוי םילעפדבר שיא אוה -- הלילו םמוי קוסע תויהלו לפטל ,גואדל

 "הפ לעבש הכאלמ,ב םיקוסע ויה םלוכש העש .ונלוכ ונא רשאמ
 יכרדמ אל .הב ולכ לכ תא עקשמ היהו ,שממ הכאלמב קוסע אוה היה
 לעו הדובעה לע, חרוטו למע היה אוה אלא ,"הרותה לע, בשוי תויהל
 אוה ."השעמה אלא--רקיע שרדמה אל, :ל"זח רמאמכ ,"םידסח תולימג

 הווצמ לארשי תרותש ךרדב ךלוה היה .השוע היה אוה ,ךלוה היה
 .תושעל הווצמ הרותה יפ לעש המ השוע היה אוה ; תכלל

 ותושי לכב השעו לעפ .תויזאוטריו ןיעמ היה םיבוטה וישעמב
 בלב עישומכ ךרצנה יניעב עיפוה ."הנרמאת ויתומצע לכ. תניחבב
 הליג .הלמה לש לצאנה ןבומב תימצע הברקה לש תומלגתה .שפנו

 םיאור ונייה .ריע-ןב -- הלוע ,רבח לש ותבוטל שממ שפנ תוריסמ

 :םיקידצה דחא שריפ -- "ויחא לא אציו, ."םיילגרה לע,, דימת ותוא
 לכ ."ורבדב האצי ושפנ. תניחבב ,ויחא ליבשב "ותמשנ תא איצוה,,

 לכ תרזעל המצע תא רוסמל תגרועו ההמכ התיה וליאכ ובש תויחה
 .ידוהי אוה רשאב ידוהי

 אל אוה הפיאו) הארנ היהש םוקמ לכבו וחוארש יתמיא לכ

 תחא לכבו ולש העונת לכב -- (!והאר אל ונתאמ ימו הארנ היה

 ילש "ינא,ה אל ,היניפ, :ומצעל שחול היה ,לוכיבכ ,ויתויוועהמ
 "!השוע התאש המ : רקיעה אוה הז -- ךלש "התא ,,ה אלא .רקיעה אוה

 .םלוזה ליבשב הלילעה ברו ,ויניעב היה אוה ןטקו ךרעילד
 ותוא ףחד רשא ,בוטה ונוצר .ותוישיא תא ןייצמה טלובה וקה והז
 הבישיה וא הדימעה ונממ רצבנ .החונמ והכירדה .םיבוט םישעמל

 וקיבדהל היה לוכי אל בובז ףא ."הצרה,.ב דימת היה אוה .דחא םוקמב

 וילענב םילמנ יניק .לשמ :וילע היינח םוקמ רודיס םשל ופועמב
 -התמ תבותכ ןיעכ היה הזה שיאה ...ץר אוה ,ךלוה אוה -- םהלשבו

 רוטפ היה קקזנ לכו ךרצנ לכ .טרפה יכרצלו ללכה יכרצל ,תכל

 הנענו שקבמ לכל וילאמ אצמנ אוה :וילא תונפלמ -- וירחא שפחלמ
 -יוונע ,ןיעה ןמ םייומס םיכרצנ ירחא "שלוב., היה אוה .שרוד לכל

 שיגרמו שח היה ,רתסב ןתמ לש שלב ןיעמ -- הקיתש יעדוי ,בל

 בל -- ובל ."יתארק רצימה ןמ.. תניחבב והשימ אצמנ םשדיא הפדיא

 טלוק רטסיזנרט ומכ ושפנ .עוזעז לכ םשור ףרגומסייסל לושמ ,שיגר

 .רבח לש תישירח החנא לכ

 םיובנזור סחנפ היה "םודאר יאצוי ןוגרא,ב קיתו ליעפ ,דחאכ

 הנומא יכרצב םג קסע אלא ,הנומאב רוביצ יכרצב קסוע קר אל

 ןוגרא תדובעב לפטמ היה אוה תוריסמו תובהלתה וזיאב .רוביצב

 לע חצנמ ומצעב היה אוה דציכו .םיארונה םימיל יאמודרה "ןיגמ,,ה

 רדיס .ןיכהו ןימזה ,לעפו השע ;םפוג םיארונה םימיב "הדובעה,

 ןכומה לא ואובי .םודאר ינב לכ .םלוכש -- "ךּודוי לכה,ש ךכל גאדו

 תצפהבו "לקנרפ תיב.. תכונחב ןכו ."הליפתה לאו הנרה לא עומשל,

 .תויבבלב ,תוצירחב השע לכה תא ...םודאר לכ ןעמל "םודאר לוק,

 .הנומאב -- לכל לעמו .השעמה ןורשכבו הבר הבהאב

 המ -- :יאקצוקה תא אכסישפמ יברה לאש :םידיסח םירפסמ

 והשעמ לכו,) יאקצוקה הנע -- תוריסמ !"הנומא, לש השוריפ

 .ןינעל רוסמ תויהל -- תוריסמ .("ותנומא רודו רוד דעו. ,"הנומאב

 .תודידי בור הארה אוה ותוריסמב .תוריסמב ןייטצה היניפו

 דושח .הבושח תועמשמ -- ךכלו ,הבר הבהא תשגרומ התיה ותודידיבו

 ,הנכ תודידי תרדענ איהש הבהא ,םתס הבהא רשאמ רתוי הברה הב

 .תמא תודידי

 ונלש ל"'ז סחנפ 'רל דימצנ םא הזרפה םושמ הזב היהת אל
 רוביג,ו "דיסח. "בוט ידוהי, :הלאה דובכה יראות תשולש תא
 -ולש תא םינייצמה םיינוציחה םינמיסה תשולש תא רסח היה יכ םא
 -- "דיסח, ; הלמה לש טושפה ןבומב -- "בוט ידוחי, .םיראותה תש
 רמוא הוה ,(ידוהי = י) "דוי,, ףוריצב "דסח,, והז ,יאצי'זדומה רמא
 ,ןלור ןמור רמא -- "רוביג, ;דיסח אוה ידוהיל דסח השועה --
 עדוי ינא ןיא .בלדלדוג ילעב םישנא םה -- יתעדל -- "םירוביג,
 ןיא -- בלדלדוג ןיא ,בל בוט רשאמ הלודג ןייצמה רחא רכיה"ןמיס
 ."לודג שיא

 רהוזב ןרק אוה .וינפ רטיע אל ןקז יכ םא ,היה אוה הפי ידוהי

 -- הפי אוה םלועל בוטה לבא ,בוט אוה הפיה דימת אל .עיקרה

 !'דעל תדמוע ותקדצ,

 .ורכזל דוהו דובכ

+ 

 "וינב "עמיטש רעמַאדאר,ב םסרופש חונמה לש ורכזל רמאמ)

 .(ותומל הנש תאלמב קרוי



 הדנקו ב"הראב םודאר יאצוי ינוגרא

 וושארה יאמודרה ןשייגרגנוקה

 1895 תנשב דוע הלחה תירבה תוצראל םודאר ידוהי תריג

 לע .קרוי"וינב ריעדינב ץמוק ידי"לע ,טלחוה 19027ב קרו /

 דלפסורג (םאס) יאתבש לש ותיבב .םודאר יאצוי לש ןוגרא דוסיי

 ,יקסנילרב ףסוי ,יקסבוקשומ חספ :םירבחה וסנכנ סקסַא בוחרב

 לוולוו .ןייטשנייו ןושרג-ילא ברה ,גרבנזור רזעילא ,גרבנטסק לוונייז

 םיחא תדוגא -- ןשייגרגנוק, םשב ןוגרא םיקהל וטילחהו ,םיובנריב

 ,םיפסכ ריכזמ -- גרבנזור ,אישנל רחבנ יקסבוקשומ ."םודאר ינב

 .יאפוקל גרבנטסקו

 -ודארה ןשיירגנוק,ל ןוגראה םש יוניש לע טלחוה 1908 תנשב

 םהרבא -- םיפסכ ריכזמל ,ךאלמ םהרבא רחבנ אישנל ."ןושארה יאמ

 ואטבתה ןוגראה תולועפ .רפוק השמ -- םילכיטרפ םשורלו ,ןמשיפ

 .םיכרצנל הרזע תשגהו םישדחה םירגהמב לופיטב רקיעב

 תקלח השכרנ .הלשממה לצא קוחכ ןוגראה םשרנ 1915 תנשב

 בוחר ,דייס-טסיאב תיב הנקנו (ירטמס) תורבק-תיב ליבשב המדא

 תחא .תופיסאו םיסוניכ תרטמל ןכו ,הליפת-תיב שמיש תיבה .10 יג

 "תיבל םיאמודרה ואב םיגחו תותבשב .תובישי ומייקתה םייעובשל

 הריוואב םמצע םישיגרמ ויהו ,םהלש ןזחה םע ללפתהל הליפתה

 םתופרטצהל בושח םרוגלו ךשומ חוכל ךפהנ תיבה .המח תיתחפשמ

 הבר תוליעפ חתיפו בחרו לדג םיתניבש ,ןשייגרגנוקל םודאר"ינב לש

 .םירבחל תירסומו תירמח הרזעב

 ח"חה ופתתשה הב ,דלפסורג םאס לש ותושארב ,תדחוימ הדעו

 "רטאית לנוישנ,ב הכרע ,גרבנייטש ילרשטּו ןֶאק םִָאס ,טנומייד ק'זד

 .םירלוד 2/000.-- סינכהש ראופמ ףשנ

 םימוכס םרתו "ןשייגרגנוק,ה וילא ףרטצה "ףילַאר,ה דוסייב

 .תונוש תורטמל םילודג

 אישנל דלפסורג םִאס :"ףילָאר.ל ורחבנ ןשייגרגנוקה יליעפמ

 ,םיובננט קיזיוא :ויה םיליעפה רתי ןיב .ריכזמל גרבנייטש ילרשטו

 .יקסנילרב ףסויו ןמשיפ םהרבא ,גרבנטסק ןתנ

 ןגטנר תנוכמ תשיכרל םירלוד 500 ךסב ףתתשה "ןשייגרגנוק,ה

 .םודארב ידוהיה םילוחה תיב ליבשב

 םירלוד םיפלא ורבעוהו הבחר הרזע תלועפ התשענ האושה ירחא
 ,הינמרגב .ןילופב ויהש םודאר ידוהי תטילפ ,םילוצינה םידירשל

 תועורזב ולבקתנ ,הקירמאל ורגיהש םילוצינה .לארשיו הידווש ,תפרצב

 .הדובעו גג-תרוק תגשהל הבחר דיב הרזע םהל השגוהו תוחותפ

 ב"הראב םיאמודרה םינוגראה ינושארמ היה "ןשייגרגנוק,ה

 .םודאר תליהק ישודקל ןורכז רפס תאצוה לע טילחהש

 םִאס :םיאבה םירבחה םויה םינמנ "ןשייגרגנוק,ב םיליעפה לע

 ריכזמ -- דלפסורג םִאס ,אישנ ןגס -- רמוז לארשי .אישנ -- ןַאק

 ריכזמ -- גרבנייטש ילרשט ,יאפוק -- ןאמלימ םהרבא | ,םיפסכ

 .דנומייד ק'זד -- דובכה אישנ .רלטיפסוהו םילוקוטורפ

 דעיןורכו
 ,םיליעפה וינקסעו ויריכזמ ,ןשייגרגנוקה יאישנל

 םמלועל וכלהש

 ףסוי יקסנילרב

 חספ יקסבוקשומ
 יטומ סבוקי'ג

 םחרבא ךאלמ

 קיזייא םיובננט

 לוולוו םיובנריב

 השמ םיובלדנמ

 ןתנ גרבנטסק

 ק'ז סיילפדלוג

 השבמ רפש השמ רפוק שירב ןמלגופ

 השטיא ןַאירטסוא השמ ןמלדנמ רזעילא גרבנזור
 םִָאס ןמרסו םהרבא ןמשיפ ןושרג-ילא ןייטשנייו

 .ה ב 4 1.ת

 "יאמודרה תוברתה זכרמ,,

 םודארמ ידוהיה רעוגה לש הלודג הריגה הלחה 1920 תנש

 ידידלע ולבקתנ םה .קרוידוינל ועיגה םהמ םיברו ,ץראל ץוחל

 ויהש םיריעצה םירגהמהמ הלא .תומימחבו תויבבלב םודאר יאצוי

 .קרוי"וינב םג םהב וכישמה ,הרבחה ייחב םיליעפ םודארב

 ייה וב יאמודר ןודעומ 10 בוחרב דייס טסיאב דסונ 1922 תנשב

 ברע לכ חותפ היה ןודעומה .םידוקירל םלואו םיחוורמ םירדח

 הטעמתנ ןמזה תצורמב ,םלוא .עובש לכב וכרענ רודיב תוינכתו

 םידוגיאל ופרטצה םיריעצהמ םיברש םושמ ,ןודעומב תוניינעתהה

 .םירחא םייתרבח םיגוחלו םייעוצקמ

 קרוידוינב םיאמודרה ינוגרא חוכ"יאב וסנכתה 1927 תנשב

 תולועפב לחוה דימ ."יאמודרה תוברתה זכרמ, תא םיקחל וטילחהו

 רוביצ ידיילע הדהאב ולבקתנש ,תורידס תויתוברתו תויתרבח

 .םירבחה

 םיאשונ לע תואצרה ,םיפשנו תוגצה ךרוע "תוברתה זכרמ,

 םיידוהי םינוגרא יסוניכב זכרמה ףתתשמ ןכומכ .דועו םיילאוטקא

 דנַאמסדנַאל ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה ,סאיה ,טניו'גה : ןוגכ ,םיימלוע

 תודוגאו תורדתסהה ידידי ,תדחואמה תיבגמה | ,דנַאברַאפ"טפאש

 לארשי תלשממ לש תונייטצה"תדועתב הכז "תוברתה זכרמ,, .תורחא

 זכרמה .םירלוד 25,000.-- ךסב סדנוב תשיכר רובעב הרקוה תואכ

 םג תצבור וילעו ,האושה תונברק רכזל תויתנש תורכזא ךרוע

 רבח אוה זכרמה ."עמיטש רעמַאדאר, ןותעה תאצוהל תוירחאה

 .ויתולועפ לכב ךמותו *ףילַאר,,ה

 תופי םינפ רבסב ולבקתנ ,הקירמאל ועיגהש האושה ידירש

 .םולשת לכ אלל ןוגראב םירבחכ ףרטצהל םהל רשפואו

- 329 - 



 ,("ירייליזקא סידייל,,) םישנ דוגיא זכרמה דיל םקוה 1956 תנשב
 חטשב ויתולועפב ,םירכינ םיגשיהל רצק ןמז ךות עיגהל חילצהש

 .'וכו תוברת ,דעסה
 .הרות תחמשבו םירופב תוגיגחה תא תונגראמ דוגיאה תורבח

 רבח אוה דוגיאה .תולבויו תדלוה"םוי ,הוצמדרב ,ןיאושנ תוביסמ

 ."ףילָאר,ה
 ,תחא החפשמ ינב ומכ םמצע םישיגרמ "תוברתה זכרמ, ירבח

 :ויה זכרמה ידסיימ .ונוגיב הלילחו ורבח תחמשב ףתתשמ דחא לכו

 השטיא ,גרבנייטש ילרשט ,ןמפייז ןמלק ,רגנל השטיא ,דנומייד ק'זד

 .ץיבוקרב ףסויו סייוויילב

 םמלועל וכלהש ,םירוסמו םיליעפ םירבחל
 דע-ןורכז

 בקעי ןמסוס ףסוי יקסבוקייב
 ךברבא בג ןמטסוג

 לטיג ץיבוקרב .ב גרבנייפ

 סקמ ןזייאקל סירומ ןמטגוט
 הנל ןזייאקל ילמ ןמרגימ

 סירומ רצנלפ ירה ןמשטיר

 הקבר רווליס

 הלייר גרבדלוג

 ןהכ .נ יבגה

 לארשי גרבדלוג

 איווליס ןמסוס

 הדנקו ב"הראל דחואמה יאמודרה הרזעה דעו

 קלחב םאולמב םיאבומה ,םירמאמה תיצמת ןלהל

 דרפלא :םירבחה ידיב םיבותכה ,רפסה לש שידיאה

 .וטנורוטמ ץישפיל המלשו קרוי-וינמ ןוספיל

 בצמ לע תוביצעמ תועידי הקירמאל 1917 תנשב ועיגהש
 םידוהיה לושינו םוריחהח תעונת לש םייטעב .ןילופב םידוהיה

 ,קרוידוינב םיאמודארה םינוגראה יליעפ וסנכתנ ,הסנרפה תורוקממ
 ןתנ ,ץכ ירה ,דלפסורג םִאס ,םיובנריב ףסוי .טנומייד ק'זד : םשארבו
 'בג ,יקסמודר השמ ,ץנרמופ ךונח ,יקסנוק .ןמרוק ףסוי ,גרבנטסק
 .ףתושמ הרזע דעו דסייל וטילחהו ,םירחאו גרבציפש ידייס

 תשגרנ האירקב ץכ ירה הנפ ,לודגה ןורטאיתב םינומה תפיסאב

 םוקמב וב .הקוצמב םינותנה םיל רבעמש םיחאל הרזע טישוהל
 .םודארל ורבעוה דימש .םירלוד םייפלא ומרתנ

 הכאלמה ילעב תדוגאמ הדות בתכמ לבקתנ וו הליעומ הרזעל

 ןייטשניבור השמ ר"ויה ידי-לע םותח םודארב (ןיירַאפ רעקרעוודנַאה)
 ןיב וב רמאנו ,(לארשיב םויכ ןורחאה) דניקנייפ ךלמילא ריכזמהו

 םיבערל םחל תיינקל םיעצמא קר אל ונל תנתונ םכתכימת,, :רתיה

 םיכובנ תובלב הוקתו הנומא םג הרידחמ אלא .םילוחל תופורתו
 וניתולבסל םישיגר םיל רבעמ וניחא יכ הנמאנ החכוה יהוזו .םישאוימו

 ."שואייה ףס .לע םדמוע ונאש העש ,דודיעו דעס ונל םישיגמו

 םירמ רבוזג
 טוויירפ גרבדלוג
 הכרב גרבדלוג

 הדירפ ןמלימ
 ןמלגיצ 'בג

 .ה ב .צ 1 .ת

 ,ןמדלוג ןואיל .סייוויילב השטיא :םה םויכ הביטוקזקאה ירבח
 פיליפ ,ןמלדנמ יליוו ,שריוק יזיא ,ןמפוה סוילו'זד ,גרבנירג ירה
 .רדיינש קיזייאו גרבסייו רתלא ,דנלסייו השמ ,רברוו

 הדירפ ,האישנ -- ןמלדנמ ירמ : תורבחה תוליעפ םישנה דוגיאב
 -- גרבנירג הרש ,תירבזג -- ןמדלוג הינמ ,תינגס -- סייוויילב

 .תורבח -- גרבדלוג ןלהו הינה ,תיאפוק -- ןמכוה הדלוג .הריכזמ

 ימייה :םירבחה םינוש םידיקפתב ושמיש "תוברתה זכרמ,ב
 -- ןמכוה רוטקיו ,גרבדלוג ירה ,ןמשטיר ק'זד ,אישנ -- ןמלדנמ

 ירה ,ןמשטיר לדוי ,רגיצנד בייא ,גרבדלוג יבייא ;םיאישנ ינגס

 .םיליעפ םירבח -- ץיבוקרב ק'וד ,לדינ

 ינימ ןיבור
 הזור גרבסייו

 לרב םוחנ ןמלימ

 סיאול ןמדירפ
 יזיא ןמסקל

 הניל ןמשטיר

 הדירפ ןמכוב

 לארשי ץיבוקפילש

 לאיחי גרבדלוג

 הנל יקסבוקייב

 .דבלב "העשל דודיע,כ ל"נה הכימתה השמיש רעצה תיברמל
 -ולכואמ רכינ קלח םייקתה ,םודאר לש תילכלכה התוחתפתה תורמל

 .םיילַאיצוס תודסומ תרזעל קקדזנו ,תדמתמ תוקחדב תידוהיה התייס

 יחולשמ דבלמ .דעסו הרזע תולועפב ךישמהל אופיא היה "ףילַאר,ה לע

 ,תונוש תויונמדזהב ,"ףילֶאר,ה ריבעה ,חספל "םיטח תועמ,ו ףסכ

 םירכינ םימוכס .םודארב וינקסעמ דחא לש ורוקיב תעב רקיעבו

 השמ 'חה תועצמאב 19227-ב היה ךכ | .תודסומו םידיחי ליבשב

 םודארב ורקיבשכ 1936-בו ,םירלוד םיפלא חמכ קליחש ,ל"ז יקסמודר

 לש המורתל םה םפסכמ םירלוד 500 ופיסוהש ,טנומייד ידיסו ק'זד
 ורזענ הנממ ,םידסח תולימג תפוק דוסייל שמיש ףסכה .'ףילַאר,ה

 .סקופ השמ ריכזמה ח"וד דיעמש יפכ ,תוחפשמ 1500"כ רצק ןמזב

 תידוהיה םודאר לע ירטנמוקוד טרס טנומייד רמ השע הז ורוקיב תעב
 םיסוניכב וגיצהש ,"ףילַאר,ל אוה רסמ טרסה תא .היתודסומו
 םודאר יאצוי ןוגראל םג טנומייד רמ ןתנ ונממ קתעה .תופיסאו
 .הנתמב לארשיב

 רוינב םיאמודרה םינוגראה לכ "ףילָאר,ל וכייתשה אל 1935 דע
 ,לואירטנומ ,רומיטלבמ םינוגראה םגו הלאש ירחא קרו ,קרוי
 ,תימשר הרבחכ 1937 תנשב "ףילָאר,ה רשוא ,וילא ופרטצה .וטנורוטו

 .".קניא הדנקו הקירמאל דחואמה יאמודרה הרזעה דעו, :םשה תחת
 ותועצמאבשו םודארב לעפש שיא 15 ןב דעו םע עגמב דמע "ףילָאר,ה
 ןייטשלקביפ םיאפורהמ ;השירד האבשכו .הרזעה ימוכס ורבעוה



 ינקסע ומתרנ ,ידוהיה םילוחה-תיב ליבשב ןגטנר תנוכמל ,רגרבניילקו
 .םודארל דימ הרבעוה וזכ הגוכמו ,תדחוימ הלועפל "ףילאר,,ה

 ןותוה הב ,תדחוימ הדיעו וטנורוטב המייקתה 1945 רבמטפסב

 .לארשיבו הפוריאב האושה ילוצינ ןעמל תובחרנ הלועפ תוינכת

 רחבנש רחאל ,ןילופל ץישפיל המלש 'חה לש ותוחילש םג הרשוא

 םירשק ורשקנ הז רוקיבל תודוה .הדנקב םינוגרא 25 ידידלע גיצנכ

 תוחפשמ דוחיא םייקתהו ,םלועב םינוגראו םיאמודר הברה םע
 .תוקתונמ

 תגשה :םיאבה םיחטשב וזכרתה "ףילֶאר,ה תולועפ רקיע
 םיאבל הרזעו ,האושה ידירש ליבשב הדנקו הקירמאל הסינכ תונוישר
 תטילקל הכימת ,םהש םוקמ לכב םיכרצנל הרזע ;םוקמב םרודיסב
 תנגהו חותיפב תופתתשה -- ךכל ףסונו ,לארשיב םישדח םילוע
 .לארשי תנידמ

 תויחא ואבוה הידוושמ :וללה תולועפהמ המכ ןייצל יאדכ

 החלשנ היגלבל ;החפשמ ייח ןאכ ןמצעל רדסל וחילצהש ,תומואת

 ימוכס וחלשנ הילטיאל ;םש רדתסה התרזעבו ריע-ןב ליבשב הנוכמ

 :ןוזמ תוליבח וחלשנ ןיסירפקל ;םשמ העיגהש המישר יפל ףסכ

 הקירמאב םרוקיב תעב .500 דוע כ"חאו םירלוד 300 וחלשנ טרגטוטשל

 םהל רסמנ ,זירפמ (דנרג דרפלא) רקוצ ןועמשו ןמשיפ ןועמש לש
 םימותי תיב ליבשב םירלוד 600 ןכו הלצה תולועפל דבכנ םוכס

 -- תמדוק הכימתל ףסונ -- 1949 ינויב ,וחלשנ לארשיל .זירפב

 דעוה יגיצנ ידיזלע םותח .קרבמב הפוחד השקב יפל ,םירלוד 0
 ורבעוה ןכומכ .(גרבנטור השמו יקצילז ר"ד ,לקנרפ לאיחי) זאד

 דוע םויה דעו .תופורתו ןוזמ תוליבח תואמו םיפסונ םימוכס כ"חא
 לש הלוח הדלי תלצהל הנתינ תדחוימ הכימת .היוטנ "ףילֶאר,,ה די

 'בגה תיאמודרה הקירמאל הידוושמ העיגה 1948-ב | .ונריע"ןב

 -סילאב רצענ אוה .הבוקל רבעמ תזיו התיה ודיבש ,הלעבו םיובנריב
 יףילֶאְר,ה לש תדחוימ הלועפל תודוה .הידוושל וריזחהל ודמעו דנלייא

 תואצותו הלעמ-ימר םישיא ןינעב וברעתה ,שארב םיובננט ר"ויהו

 רשפיאש דחוימ קוח ינוטגנישוה טאנסב לבקתנש ,ויה תויולדתשהה
 .הקירמאב ראשיהל םיובנריב תחפשמל

 ,םישדחה םירגהמה ידי לע -- הדנקבו הקירמאב ודסונ םייתניב
 ופרטצה םה םגש םישדח םינוגרא -- םיקהבומ רוביצ ינקסע םהיניב
 ."ףילָאר,,ל

 ,יטייסוס לעושטוימ רעמַאדאר, םשב ,הלאה םינוגראהמ דחא
 תא ונממ השע הזו "ףילֶאר,ה ידיל ולש ןיטלויבה תא ריבעה
 רתלא) ןוספיל דרפלא לש ותכירעבש "עמיטש רעמַאדאר, ןוחריה

 .םיאמודרה להק תביחו בר םוסרפ ומצעל שוכרל חילצה (ץישפיל
 -וסיעו ותואירב בצמ תמחמ .היה ץלאנ ןוספיל רמשכ ,םייתנש רחאל

 אוה םשו וטנורוטל ןותעה רבעוה ,הכירעב ותדובע קיספהל ,ויק
 ןמזה ךשמב .ץישפיל המלש לש תנייוצמה ותכירעב עיפוהל ךישממ

 .ולוכ םלועב םיאומדרה ןיב רשקמו ליעי רישכמ ןותעה השענ

 ןורכזה רפס תאצוה :אוה ,"ףילַאר,ה תא קיסעהש ינש רבד

 םינוגראה ידיב ושענש תובר הנכה תודובעל תודוה .םודאר תליהקל

 .םיפסכ סויג ידידלע ןהו רמוח ףוסיא ידידלע ןה ,"ףילֶאר,ב םירושקה

 .הלודגה המישמה תא עצבלו תשגל לארשיב רפסה תדעול רשפאתנ

 םג ,"ףילֶאר,ה תארשהב ,השע "יטייסוס לעושטוימ רעמַאדאר,,ה
 תורבקה תיבב האושה ישודקל ןורכז תבצמ תמקהל רשקב הלועפ
 .קרוידוינב ולש

 התוא לביקו הדדוע "ףילֶאר,הש הבושח הלועפ ריכזנ ףוסבל
 ק'זד תחפשמ ש"ע םידסח תולימג תפוק דוסיי :איהו ,ותוסח תחת
 דנומייד ק'זד ח"חה .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא דיל ,דנומייד
 רוסמ ןקסע ,םירחא םינוגראו 'ףילַאר,ה ידסייממ -- ידיס ותיערו

 25000 וז הרטמל םרת -- םיאמודרה םינוגראה לכב שפנו בלב

 תובידנל תרדהנ המגוד ןתנ ךכב .הנש 22 ךשמב ומלתשיש םירלוד
 :תנכ בל

 : ?ףילָאר.ב םירושקה םינוגראה םה הלאו

 ."ירליזקא סידייל,ו .קרוי"וינ רעטנעצ רוטלוק רעמַאדאר.

 ."קרוירינ ,"ןשייגרגנוק רעמָאדאר רעטשרע,

 "יטייסַאס |דייא | טנעדנעפעדניא | רעמַאדאר.
 ."עיצאזינאגרַא

 .קרוי"וינ ,"יטייסָאס לעושטוימ רעמַאדאר,,

 .לואירטנומ ."ןייראפרספליה רעמָאדאר,
 .וטנורוט ,"ףילער רעמַאדאר,,

 .ימַאימ ,"בולק ףילער רעמַאדאר,

 .דנלנייוו ,"עיצאזינאגרַא ףילער רעמַאדַאר,

 : םיאבה םינוגראה "ףילַאר,ה םע הלועפ םיפתשמ ןכ

 .וטנורוט ,"יטייסַאס טיפענעב לעושטוימ רעמַָאדאר,

 ."יטייסָאס טידערק וויטארעפַאָאק לעושטוימ רעמַאדאר,

 .וטנורוט ,"ירליזקא סידייל,\ "סנעמ"סגנַאי רעמַאדאר,, --

 סידייל,ו

 ה

 ה

- 

%* 

 ,לואירטנומ .וטנורוט ,קרוידוינ :םירעב ןוגראה יליעפ ןלהל
 .דנלנייוו ימָאימ

 ,אישנ -- שריוק .י .דובכ אישנ -- דנומייד .י :קרוי :וינב

 ןמלדנמ .ח ,םיפסכ תריכזמ -- ןמדלוג הינמ ,אישנ ןגס -- םיובנריב .י
 .תובתכתה ריכזמ -- ןמבור .ל ,םילכיטרפ ריכזמ -- טַאלג .י ,רבזג --

 .מ .רגיצנד .א ,ןאק .ס ,רגרב .ח ,ץיבוקרב .י ,ןמטלא .ל :םירבח

 ,ןמלדנמ .וו ,ןוספיל .א ,ןמרוק .מ ,ןמכוה .וו ,גרבדלוג הנח ,דנלדירפ
 ,גרבנייטש .שט ,םיובנזור .מ ,ןיבור הנא ,ןמבור הכלמ .ןמטור .מ

 .ןמגז .י ,דרובסייו .פ ,רברוו .פ ,גרבציפש ידייס

 ,אישנ ןגס -- ןמפוה .ב ,אישנ -- םיובנזור .ש :וטנורוטב

 -- ןמפוה .מ ,תובתכתה ריכזמ -- סלג .א ,םיפסכ ריכזמ -- ןמרקא .ע
 ךרוע -- ץישפיל .ש :הביטוקזקאה ירבח .יטסארט -- ןַאק .י ,רבזג
 .ץיבומרבא .י ,ןיישנא .נ ,"עמיטש רעמַאדאר,ה

 ןגס -- טלבנשריק .מ ,אישנ -- קרוו .ל : לאירדטנומב

 .וו ,רבזג -- ןמדייז .ג ,םילכיטרפ ריכזמ -- גרבנטשריפ .ה ,אישנ

 . :הביטוקזקאה ירבח .ריכזמ -- רפופ .י ,יטסארט -- ןייטשנרומ
 ,םיובלדנמ .ד | ,ןזניל .י ,ןמטוג .י  ,ןמטוג .ח ,רסיג .פ ,ןייוודנרב
 .טינשרטופ 'בגו ,קרוו הביל ,רקוצ .מ ,טינשרטופ .מ

 ,אישנ -- ןמצייוו .מ ,דובכ אישנ -- דנומייד .י :ימֶאימב
 ריכזמ -- ןטרגנפוה .י ,הריכזמ -- ריס הנא ,אישנ ןגס -- ןמפייז .מ
 .י ,ריס .א :הביטוקזקאה ירבח .רבזג -- ןמפייז .ק ,םילכיטרפ

 ,ןטרגנפוה הלייב ,ןמפייז .ד ,ןמצייו ילימ ,דנומייד ידייס ,גרבדלוג
 .רטכיל הרש ,ןמפיש .פ ,ןמפיש ילרוש ,גרבדלוג .ג

 .י ,אישנ ןגס -- ץלמ .מ ,אישנ -- םיובנריב .מ :דנלנייוב

 ,ץינ'זוק יאצוי גיצנ -- ןאק .מ ,רבזג -- לורק .מ ,ריכזמ -- גרבנטור
 .ץיבולדיש יאצוי גיצנ -- ןמרדל .ג

 דע-ןורכז
 םמלועל וכלהש ףילארה ינקסעל

 ןתנ גרבנטסק

 לטומ ןייטשריק

 ימייה ןמטור

 קיזייא םיובננט

 בקעי ןמטרה

 ךונח ץנרמופ

 .א ףוזומ לאיחי גרבדלוג

 חשמ ןמרבוה השמ יקסמודר

 .שט יקסמודר
 .ה.ב.צ.נ.ת



 "569 ,שטנערב ,גניר רעטעברא רעמַאדאר,,

 לש ותיבב ץרמ שדוחב המייקתה דוסיה תפיסא .1911 תנשב דסו

 ןו'ג .שאר בשוי -- דלפסורג םִאס לש םתמזיב סבוקיי'ג ממ

 .רלטיפסוה -- ריירפ סירומו ,רבזג -- ןאמרוק

 םיסוניכה .םירבח 175 שטנרבה הנמ ומויק תונש 15 תגיגחל

 להק וזכיר ,"גניר רעטעברא רעמַאדאר,ה י"ע וכרענש תופיסאהו

 .םישדח םירבח תפסותל ואיבהו בר

 לע "גניר רעטעברא,ה תמקהב בר קלח וחקל שטנרבה ירבח
 ויתוקלחחמ לע ולש ראפה ןינב תמקהבו .הקירמא יבחרב ויפינס

 תיב ,תילאיצוסה הרזעה תקלחמ ,האפרמה ןוגכ ,םירדהנה ויתודסומו
 לכיהכ והארמש םישישי תיבו ,רפס יתב לש תשר ,ללכושמה המלחהה
 תולועפה לכ .ידוהיה םילעופה דעו לש ודוסיב בר םג םקלח .ראופמ
 תוירובצב בר םוסרפו םש ול ונק םינוש םיחטשב שטנרבה לש

 .הקירומאב תידוהיה

 ,גניר רעטעברא רעמַאדאר,ל הנש 50 ואלמ 1961 תנשב
 ."369 שטנערב

 םירבחה תא ריכזהל הבוח ,םילוחיאהו תוכרבה םע דחי
 .ץיבונד ףזו'גו ירה ,ןהַאק ק'ג ,טאלב סירומו לדיא ,ואשוד :םינושארה

 בילו ינב ,קינה השמו רודיזיא ,ןאמשיפ םהרבאו .וו ,םיובנמלפ ירה
 סורטגו ירה ,דלעפסארג לוסו ףלודור ,ןיטסולב ירה ,ןייטשנרוב

 ,גרבנייטש .שט ,ןירוטס סקמ .ןוטס סירומ ,ןאמבור .שט ,גייווצנזור
 ,ןאמצייוו סירומ ,גרבנזור .שט ,גרוברבליס סקלא ,דנומייד ק'ג
 עשוהי רזעלא ,ץישפיל רודיזיא ,רקלז ינב ,ץיבוקדוי ק'גו עטלעפ
 ,קירוק םֶאס ,ןייטשרמה יליוו ,גרבנזיוו ינב ,רבליס םירמ ,ןאמדוג
 .דועו ןאמפוה רודגיבא ,רפופ םֶאס ,ןאמרדל .שט ,ןאמראק רודיזיא

 וטנורוטב יטייסַָאס טיפענעב לעושטוימ רעמַָאדאר

 ,מ .סאלג יבייא :ונריע ינב לש םתמזיב 1925 ראוניב הדסו
 יו .ל"ז גרבנזור .ס ,ץישפיל ןרהא ,טאלב .פ ,טאלב .ס ה
 המויקל יקוח רושיא לבקתנ םישדח רפסמ רחאל .ל'ז ןייטשדלוג
 תשיכרל רלוד 500 .-- ופסאנ הב ,תיגיגח הביסמ הכרענו הרבחה לש
 ,תיתורפס תיתוברת הדעו הרחבנ .תורבק תיב ליבשב המדא תקלח
 הינומרה ךות ולעפ םלוכו "ףילֶאר,ה דעו דסונ ,םישנ תודחאתה הדסונ
 .האלמ

 .םיירוביצה םייחה תכרעמ ךותב המצע תא הבליש "יטייסָאס,,ה
 ןרק 1929 תנשב הדסי .םהיתוצעומבו םילעופ יסוניכב הפתתשה
 הלועפל .תופורתו השבלה ,ןוזמ ,ףסכב תוחפשמ 75 הלכלכ רשא הרזע
 ירה ,ןמלדיא .א ,סלג .מ ,סלג .וו .ח ,סלג .א ,ןירג יזיא ורסמתה וז
 .ל"ז גרבנזור םאסו ןמדוג יי'זד .יקסבורישט

 רבמטפסב ,210 ילרווב בוחרב תיב "יטייסָאס,ה השכר 1932 תנשב
 .ריעה ישנא לכ תופתתשהב תיבה תכונח המייקתה הנש התוא
 .הניגנו רמז ריש בצקל וטנורוט תובוחרב הדעצ םינומה תכולהת
 ןותעה .היתולועפו הרבחה ךרע לע תוזרכ ופפונתה םהישאר לעמ
 ןוילג שידקה ,ל"ז םיובנשריק .מ .ח תכירעב לטלעוו עשידיי יד,
 הרבח ישיאו רוביצ ינקסעמ תוכרב הברה ולבקתנ .הז ערואמל דחוימ
 ןמז ותואב .יונבו רדהב תיבה תא הטשיק םישנה תקלחמ .הדנקב
 םירקמב םיקקזנל רזועו ,םירבחל תואוולה קלחמה "הולמה לעפמ,, דסונ
 וכו .ןוסא .הלחמ ,הדובע רסוח לש

 .םוקמב םיבושחה םיירוביצה םיקרועה דחאל הבשחנ "יטייסַאס,ה
 ילעפמבו םינוגרא ,תודסומב םיפתתשמ .ץרמו המזי םיאלמ הינקסע
 לכמ םיאשידיי רפסזיתבבו "הרוה ידומלת,ב םיכמות .םיידוהי הרזע

 םימירתמו םימרות .םהילא הנופה לכל הבחר דיב םינתונ .םינווגה

 לש ,לארשי תנידמ לש הגושגשו הקוזיחל תויבגמהו תונרקה לכב

 .לארשיב םריע ינב םהיחא לשו לארשי יחרזא
 העייס .הדנקב ןילופ ידוהי תודחאתהל דוסי החינה "יטייסָאס,ה

 םתופתתשהבו ןמדוג .שזד לש ותלהנהב "שטנערב סנַאמ גנאי, ןינבב
 ,רמיווש סירומ ,רמיווש דעט ,רעפאל ידע ,ןירג לרק םירבחה לש

 סנמוו גנאי, הדסי 1948 תנשב .ןמדלוג םאסו ,ןאמרעווליס ילָאמ

 הרחבנש .רמיווש ילמ 'בגהו דליפנרוה 'בגה לש התושארב "שטנרב

 .תירבזגל

 תא "יטייסָאס טיפענעב לעושטוימ רעמַאדאר,ה הגגח 1955 תנשב

 ןכות אלמ רדוהמ םובלא אצוה ערואמה ןויצל .ומויקל הנש 30 לבוי
 .תוכרובמה תולועפה לע

 לואירטנומב "ןייארעפ טפליה רעמָאזאר,,

 .ןייטשרוב השמ ,גייווצנוור השמ לש םתמזיב 1941 תנשב דסו
 ןמחנ .ןרטשנגרומ לוולוו ,ןאמיוב ק'זד ,רקוצ השמ ,ביורטניו 4
 :ורחבנ הלהנהל .ל"ז ןייטשריק לביילו רלייק סקמ ,גייצקרוו רזעלא

 ןאמכיילב ףסוי ,אישנ ןגס -- םיובלדייא םָאס ,אישנ -- ןאמטרה בקעי

 .יאפוק -- ןייטשריק םהרבא .,ריכזמ -- ל"ז רסיג סקמ .,רבזג --

 .טינשרטופ תרמ ,גייצקרו הביל : הלהנהל וסנכנ םישנ ןוגרא םעטמ

 לרפ ,הנחו ןייטשרבליפ הרש ,םיובננט תרמ ,ןייטשרוב תרמ ,טפה תרמ
 רטפתה (קינלֶאיפופ) רפופ לאיחי רמש ןייצל יואר .ןייטשריק ילילו
 ידכ ,לואירטנומב ידוהיה םילעופה דעו ריכזמכ דבכנה ודיקפתמ
 ,"ןיירעפספליה רעמָאדאר,.ב םיפסכה יניינע תא להנל ,ןוגריאל םתריהל
 .םויה דע רבזגכ ןהכמ אוה םש

 תואוולה ןתונ .םינוש םיימוקמ הרזע ילעפמב ךמות "ןייארעפ,ה
 םהל םיגאוד .םישדח םירגהמ ,רקיעב ,הזמ םינהנ .םירבחל תיביר ילב
 שיגה ,המויאה האושה ירחא ,המחלמה רמגב .רדתסהל םהל םיעייסמו
 םירלוד 300.-- ןתנ .הידוושב הסחמ ואצמש תונב תצובקל הרוע
 הכרענש תיבגמל ומרת רלוד 500.-- .ןילופב הטילפה תיראש תרזעל
 .זירפב םימותיה תיבל ומרת םירלוד 500.- .ןייטשרמוז ר"ד י"ע
 .ןיסירפקב תונחמב םירוצע ויהש ונריע ינבל וחלשנ םירלוד 1500.--
 ,לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא םע דימתמ עגמב אצמנ "ןייארעפ,ה
 רפס תאצוה ןעמלו ,לארשיל םיאבה םילועה ןעמל ותאירקל הנענ
 ."עמיטש רעמַאדאר, ןותעה תעפוהל רזועו ,ןורכזה

 ,אישנ -- גייצקרוו רזעלא ןמחנ : ןמקלדכ אוה םויכ הלהנהה בכרה
 ןאמטוג םייח ,רבזג -- רפופ לאיחי ,אישנ ןגס -- טאלבנשריק השמ
 .ריכזמ -- ןייטשנרומ ליוולוו ,יאפוק -- ןאמדייז לדוג ,ריכזמ =
 ירה ריאמ ,ןייוודנרב לארשי ,ןזניל ףסוי .רקוצ השנמ : הלהנהה ילבח
 לשרה ,םיובלדנמ לארשי ,רסיג סחנפ ,טינשרטופ .מ ,קינלפופ
 לאומש 'ר לש ותב) טינשרטופ 'רבג ,גייצקרוו הביל 'רבג ,םיובגריב
 .םיובלדנמ 'בגו רסיג .פ 'בג ,הנסוס השאמ 'בג ,ןאמטוג .ח 'בג ,(טחוש

 רוסמ היהש ,ל"ז ןמטרה בקעי ןוגראה אישנ םלוע רכזל םשריי
 .תוירחאה אולמב ודיקפת תא אלימ אוה .הז לעפמל ודובכו ושפנ לכב
 ונממ וענמ אל ,זע רופכו גלש תורעס .םיפטוש םימשג ,טהול םוח
 הרזע שיגהלו יאמודרה רובצה ןעמל תוצעומבו תובישיב ףתתשהלמ
 -יאושג ירחא דימ ותשא םע דחי 1904 תנשב הדנקל עיגה אוה .הצעו
 שילחה אל הז לכ לבא ,תונושארה םינשב וילע ורבע םישק םימי .םה
 ומצע לע לטנש ןושארה היה אוה .תירובצה תונקסעה חטשב וצרמ תא
 םיאמודרה וללפתה וב רדח הצקה אוה .תיבב ולצא וריע ינב זכרל
 תרדה, ןילופ ידוהיל לודגה תסנכה תיב ידסייממ היה אוה .דחיב
 ,האישהמ םילוצינה ליבשב תובר לעפ אוה ."ןורושי תדע שדוק
 .1958 לירפאב 25-ב 74 ליגב רטפנ .לואירטנומל ועיגהש

 לאומש ,ןהכ רשא ,רסיג יכדרמ :םירבחה םימלועל וכלה ןכ



 בר שיא -- ןייטשריק רזעילא ,זוכיר הנחממ עיגהש םיובלדייא

 רשא ,"ןייארעפ,ה לש הבוהאה םאה -- ןאמרוק הלייב ,.םילעפ

 .םיברל תפומ השמיש םיבוטה הישעמב

 !חצנל ךורב םרכז אהי

 וטנורוטב "םודאר ינב, תרבח

 דוסיה תפיסא .האושה רחאל ועיגהש םירבח תמזיב 19507ב הדסו
 :הלהנהה זא הרחבנו סייוורפוק היעשי לש ותיבב ה
 -- ןמרדל .טו סייוורפוק .י ,ריכזמ -- םיובנזור .ח ,ר"וי -- ןמדלוג .פ
 הטילחה הרבחה .םירבח -- גרבסייוו םִאסו ןמנרב קחצי ,םיאפוק

 יאצוי ןוגרא

 םלועה תמחלמ םות םע דימ המק זירפב תיאמודרה הבשומ

 ןתנ ,ןמפייז ,ןָאמלימ לאיחי :םירבחה התנמ איה 3
 ילתפנ ,דלפנזור םייח :ופסוותנ כ"חא .ןאמרבוה שיבייל םייחו
 יקציווש תויאמודארה תוחפשמה .טרפלאו םובנריב קחצי ,ברפדלוג

 תנשב זירפב ועקתשהש (דמלמ חרז לש ויתונב ויה םהיתושנ) קסבו

 ידכ ,הרזע םירגהמל וטישוה ,תיסורה הכפהמה תעונת יטילפכ ,6
 .תיתחפשמו המח הריוואב םהינפל חותפ היה םתיבו ,םתלוכי

 זא התיה תפרצ) זירפל הריגהה םרז רבגשכ ,1923--25 םינשב

 -נאמסדנַאל, םיקהל ינויח ךרוצ היה ,(הטילקל רתויב החונה ץראה
 היה השקו -- רחא יטילופ םרזל ךייתשה דחא לכ םרב ."טפאש

 תועדה יקוליח לע רבגתהל וחילצה םימזויה םלוא ...םהיניב םילשהל

 דעול ."םודאר ידידי, םשב הנוכו ,ילארטיינ סיסב לע םק ןוגראהו
 קחצי ,דלפנזור ,ץיבשידק ,יקציווש .ןמרבוה ,ןמלימ :וסנכנ ינמזה

 לשנא םייח ,ברפדלוג ילתפנ ,ןאמגיז םהרבא ,טרפלא ,םיובנריב

 בשויל רחבנש ןמכייר ר"ד םג סנכנ כ"חא .גרבנסקול דודו ןמצייוו

 .ונגסל -- ןמרבוהו ,דעוה שאר

 ,המדא תקלח תשיכרב התיה ןוגראה לש תיבושחה תולועפה תחא

 לעפמ -- ךייר בקעי 'חה לש ומש לע ,יאמודר תורבק תיב ליבשב

 תובר תורבחל .םודאר ינב לכ לש םבל תובידנל תודוה רשפאתנש

 זא הלקתנ ידוהי תמ תרובק יכ ,ןהלשמ תורבק יתב ויה זירפב
 ,1929 תנשב ,םודאר יאצוי לצא םג הררועתנ וז היעבו ,םילודג םיישקב

 איה םג התיהש ,רתסא ,ץיבשידק ףסוי 'חה לש ותשא תריטפ תעב

 דחא ןוגראהמ חקלנ ,התומ ירחא המ"ןמז .ןוגואה תוריכזמב הליעפ
 אבוה אוה .הנואתב גרהנש ,ןמלימ לאיחי םיליעפהו םירקיה םירבחה

 ידיזלע םא יכ ,תומורתו תויבגמ י"ע אל םייפסכ תורוקמ רוצייל

 ףסכ ימוכס הרבחה הסייג םינש שולש ךשמב .םידחוימ םילעפמ

 .תורחא תוצראבו לארשיב םודאר ינבל וחלשנש .םירכינ

 ,לארשיב תיאמודר החפשממ הלבקתנש ,הפוחד הרזעל האירקה
 לש םוכסב "םודאר ינב. י'ע התנענ ,השק הלחמב התלח םתדליש

 לש ויתולועפ יכרצל םירלוד 400 ורבעוה ןכ ומכ .םירלוד 0
 ןותעה םג עיפומ הרבחה תכימתב .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא
 ."עמיטש רעמַָאדָאר,

 ,ראפו םע בורב ,הרבחה הפניח (1962 ראוני) ב"כשת טבשב

 םינושה היתודסומו רדהנ תסנכ תיב וכותב ליכמה "םודאר תיב.
 .הרבחה לש

 זירפב םודאר

 תיבב םקוה תונורחאה םינשב .יאמודוה ןימלעה תיבב הרובקל

 .האושה תונברק -- םודאר ידוהי רכזל םידממ בר טנמונומ הז ןימלע

 םייקוחד-יתלב םיבשות לע "םידוצמ,. וכרענשכ ,1936/37 םינשב
 "עקירעהעגוצ רעמַאדַאר ןופ ןייארַאּפ, םשב הרבח הדסונ ,תפרצב
 רעמַָאדאר,ה ןכו .הז "ןייארַאפ. .תירשפא הרזע לכב םיפדרנל הגאדש

 ופרטצה ,(םודארב םייטילופ םיריסאל הגאדש הרבח) "טַאנָארטַאפ

 .גרובנסכול ןרהא דמע הלהנהה שארבו "םודאר ידידי,ל ןמזה תצורמב

 תוכרענ ןכ .םניח תיאופר הרזע תנתינו ,םידסח-תולימג תפוק המקוה
 הווהמה ,יתנשה ףשנה -- רתיה ןיבו ,תונוש תויתוברת תולועפ

 םג תגצוימ "םודאר ידידי, תרבח .ךרעדבר יתוברתו יתורבח עוריא
 .םש םה רשאב ,םידוחי לש םהייח יאנת תבטהב תקסועה .הרבח לכב

 ,תפרצ לע וטלתשה םיצאנה רשאכ ,הינשה םלועה תמחלמב
 יליעפ םכותב ,ופסינ םהמ םיברו ,תרתחמל םיאמודארה בור ודרי
 .קטומס ,לגיופליפש ,רדיינש לאוי ,ןמלימ בקעי ,ןמגייז םהרבא : דעוה

 .ץיבומילש םולשו ביורטנייו 'ילא לארשי
 םירובש ,התיבה םיאמודארה ידירש ורזח ,םיצאנה תסובת רחאל

 םיקהל ושגינ דימו ,המחלמה תונשב םהילע רבעש טויסהמ םיצוצרו

 םישועה ןיב .םיכרצנל הפוחד הרזע תטשוה ןעמל ,ןוגראה תא שדחמ
 .ל .ח ,דרובסייו השמ ,ךייר בקעי ,ץיבשידק ףסוי :ויה הכאלמב

 ,ברפדלוג ילתפנ ,רנתא ,.ץיבוקספ ,םיובנריב ,גרובנסכול דוד .ןמרבוה

 .רגנירג לארשיו ןייטשפא השמ ,ןמשיפ ןועמש :םישדחה םירבחהו

 תחקולו ,זירפב תומסרופמהמ .םויה דע .איה "םודאר ידידי, תרבח

 הירבחמ םיינש .לארשי תנידמ תבוטל הרזע לעפמ לכב ליעפ קלח

 יעקתשה ,ברפדלוג ילתפנו ןמנזייא םייח :םיקיתווהו םיליעפה
 .לארשיב הנורהאב

 "םודאר ידידי, תרבח ידסיימ

 םיובנריב קחצי

 ברפדלוג .מ הי

 ךייר ק'ז ברפדלוג ילתפנ

 דלפנזור םייח ןמרבוה בייל םייח

 יקציווש ץיבשידק ףסוי

 ןמצייו לרש קילורק קיזייא

 גרובנסלול דוד

 ןמדלימ לאיחי

 תילגרמ אנינח

 ןמגייז םהרבא

 ןמרגניז ןתנ

 ןמלטימ

 ןמרש םהרובא
 לדגימ בקעי

 ןמטוג הירמש
 ןמלימ בקעי
 ץיבוכסייפ בייל שיבא

 .ןמכייר ר"ד .גרובנסכול .א ,גרובנסכול .ד ,ךייר .י ,ץיבשידק .י ,ןמרבוה .ל .ח :הרבחה לש רבעשל ר"י
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 :1950 תנשב דעוה ירבח

 .ר"וי ינגס -- ,ץיבשידק .י ,ןמנרב לארשי ,ןמרבוה .ל .ח ;ר"'וי -- ןמשיפ ןועמש

 יקסבוטפוא לדנמ | :םירבחה רגניפגייצ .י .ח םיובלדנמ לשרה
 קילורק קיזייא ברפדלוג ילתפנ ןמסקוו עטנ

 ןמדירפ חספ רברוו ןושרג ר"ד רנתַא לארשי
 רגנירג עשטיא םיובנריב קחצי דלפנזור םייח
 ךאלמ םולש גרבנזור לאוי ןמנזייא םייח

 ןייטשפא השמ

 דע-ןורכז

 ,"םודאר ידידי, לש םיליעפ םירבחל
 :יצאנה רטשמה םע םקבאמב ופסינש

 ןמדלימ בקעי

 ןמגייז םהרבא
 לגיופליפש

 רדיינש לאוי

 קטומס

 ץיבומילש םולש

 ביורטנייו .א .י

 ה ב 8 ב 3

 (הילרטסוא) ןרובקכמב םודאר יאצוי ןוגרא

 ינבמ תונושארה תועידיה תעגה םע .1946 תנשב .דסונ ןוגרא

 םידסיימהו םימזויה ,טרגטוטשב וזכרתהש האושה ידירש .םודאר 8
 ,רבזג -- רנקצלוה ,ר"וי ןגס -- םיובננט :ח ,ר"וי -- טלג :ויה
 .םירבח -- טנב לחר הגייפו .ךאלמ ,ןמפיוק ;ריכזמ -- טנב .ש

 היצמאמל תודוהו ,"הריגה תדעו. ןנוכל התיה הנושארה הלועפה

 -תורשא .ריע ינב לש לטובמ אל רפסמ ,1950--1943 םינשב ,לביק

 רשקנו .םודארל השבלהו ןוזמ תוליבח וחלשנ ןכ .הילרטסואל הסינכ
 .זירפו הדנק ,ב"הראב םודאר יאצוי ינוגרא םע רשק

 ופתתשה ,1948 לירפאב המייקתהש ,הנושארה תיללכה הפיסאב
 ,תיב ןוגראה שכר .הריגהה םרז תורבגתה םע .םישדחה םירגהמה לכ
 ,הריד דימ שוכרל ולכי אלש ,םירגהמהל םירוגמ םוקמ שמישש
 ,1950 תנשב ,הנקנ .םלוכ תא ליכהלמ רצ השענ הז תיב םגש רחאלו

 תודוה רשפאתנש לעפמ -- 208 דאר סמַאיליוו בוחרב ףסונ תיב
 ידי-לע דוחיבו .םיקיתוה דעוה ירבח ידי-לע ונתינש תויוברעל
 .םיובננט .ח ר"ויה

 דחא לארשימ לבקל הלועפ התשענ .טנב .ר .פ 'בגה תעצה יפל
 רזייל לש םתרזעל תודוה .םודאר ןברוחמ ולצינש ,הרותה ירפסמ

 ותסנכה סכטו ,ןרובלמל הרותה רפס חלשנ ,סקופ םהרבאו ןמשיפ
 ,הליהקה ינבר לכ תופתתשהב ,ראפו םע בורב גחוה תסנכה תיבל
 .םוקמב םודאר יאצוי לכו םינוגראו תודסומ יגיצנ

 ,רודיב יפשנו תורפס יברע ,םעפב םעפ ידמ ,ךרוע ןוגראה
 תליהק תדמשהל הנשה םויב ןורכז-תורצע םויק לע דוחיב רמושו
 -טוטשב *"יאמודרה זכרמה,,מ היינפל .ותעשב ,ןוגראה הנענ ןכ .םודאר

 םייצאנ המחלמ יעשופ דגנ תועישרמ תויודע תייבגב עייסל ,טרג
 .םודארב ולעפש

 לע זירכהש ,ןרובלמב םינושארה םיגוגראה לע הנמנ ןוגראה
 .םוקמב תידוהיה תוירובצב בושה םוקמ ספותו ,לארשי ןעמל תיבגמה
 ?םיטפאשנַאמסדנַאל,ה תודחאתהב ,"דנופ ףילֶאר,ב גצוימ אוה
 .דועו "םידסח תולימג תפוק,ב ,"תוברתל סרגנוק,ב

 :1959 תנשב דעוה ירבח
 ,םינגס -- לדנה ילתפנו ןמרוק לטומ ,אישנ -- םיובננט םייח

 הגייפ : םירבח ;ריכזמ -- טנב לאומש ,רבזג -- ןייטשנרוב לאימחרי
 םהרבא ,קלדגימ לאומש ,ןייטשנטכיל .מ ,םיובננט קלס ,טנב לחר
 .ותיערו רקוצ שירב .לקנרפ .י ,יקסרובדשפ
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 םיכלוהל ןורכז
 (תפסות)

 גרובנסקול השמ

 השמ טלב ,תיתישעתה םודאר הנייטצה םהבש השעמה ישנא ןי

 ול היה השק .בוטה ומעטבו הבשחמה קמועב גרובנסקול

 היה .תוגהו תורפסב וקופיס תא אצומ היהו ריוואה תוסנרפל לגתסהל
 ןוגרא ילב יכ ,וענכשל היה השקו המשל תונקסעה גוסמ קוחר םג

 עגרב םלוא .המשגה לש תורשפא אללו תיאליטרע האידיאה תראשנ

 םינלגתסה דגנ ףצק ףצשב םחלנ ,תירובצה הריזל סנכנו ענכתשהש

 "דתסהה האיצוהש "גנוטייצ רעמַָאדאר,, ןותעב .םהינימל םינלדתשהו

 -וטרואהו תוללובתהה דגנ וירמאמ ויה ,םירשעה תונשב תינויצה תור
 .ןויגהו הבשחמב ונייטצהו ,בר דה םיאצומ תינויצ"יטנאה היסקוד

 גרובנסקול השמ םג הלע 1924 תנשב תיעיברה הילעה תלחתה םע
 תולעהל תורשפאה"יאו ץראב ךכ רחא ץרפש השקה רבשמה םרב ,הצרא

 תדרל ,ינוניבה דמעמהמ םירחא םיבר ומכ .והוצליא ,ותחפשמ תא

 .תישעמה תינויצה הדובעב ,ובורו ושאר ,סנכנ רבכ ןאכ .הלוגל הרזחב

 רשפא ,לארשי-ץרא ןעמל הלועפב תוזכרתה י"ע קר יכ הרכה רודח

 .תססובמ הטילקו הילע תארקל ץראה ןינב תא םדקל היהי

 דחיב ךלה .לארשי תנידמ תמוקתב תוארל הכז אלו לרוגה הצר
 .תיצאנה ףרטה תיח םהל הניכהש הדמשהה הנחמל םודאר ידוהי לכ םע

 .ג .פ

 ןיול ןושרג םהרבא

 .(1878) ח"לרת תנשב דלונ .הטילד םילשורי וז -- הנליומ ואצו

 -- וירוענ ימיב ,"רדח,ב דמל ותודליב :יתרוסמ ךוניח לביק

 .תופש המכב טלשו תיללכ הלכשה ול שכר ןכ .הבישי דימלת
 -תיב ויבא םיקה הב ,םודארל וירוה םע אוה רבע 1900 תנשב |

 .הנידמה יבחרב םינרציה תדהאמ הנהנש .,םייעמ יוקינל תשורח
 .אוצייל םג הדעונ ר"חהיב תרצות

 ונמזמ הברה אוה שידקה ,םייטרפה ויקסעב דורט ותויה ףא לע
 אוה .תוברתו ךוניח ינינעב ומצע תא עקיש דחוימב .רוביצ יכרצל
 .וידסייממו "תעד יבבוח,, ןוכיתה רפסה תיב לש םימזויה ינושארמ היה
 לש ומויק .םירחא םג םירתהו דסומה לש ותקזחה ןעמל הברה םרת

 .דימת ויתוגאד שארב היה דסומה
 ךשמו הכאלמה ילעב לש םבצמ רופיש ןעמל תובר לעפ ןכ

 רתיה ןיב שמישו ,םנוגראב רתויב םיליעפה לע הנמנ הכורא הפוקת

 .הכאלמה ילעב ןוגרא לש קנבה תלהנה ר"ויכ
 :הכאלמה ילעב ןיב תויתוברת תולועפל םג גאד תוברת שיאכ

 תמקהל די"ןתנו ,תועפוהו תואצרה ןגריא ,םינודעומב ליעפ היה

 .ןודעומה דיל ןורטאיתה תדעו
 דעו רבחכ המ"ןמזל הנומ "גרבנטסק ברה תשרפ, תפוקתב

 תינויצה תורדתסהב הבר תוליעפ הליג תונורחאה ויתונשב .הליהקה

 .השדחה

 רבד לכל ססותו רע היה .ליגר יתלב הדובע רשוכב ןייטצה

 לעפו ,יהשלכ הפיסא וא הבישימ םעפ ףא רדענ אל .יתוברת"ירובצ

 | .תואיל אלל

 וינבמ םיינשו לרוגה הצר םלוא ,המשגהו תונויצל ךניח וינב תא =

 "ישגמה ןיב תויהל הכז ,ףסו" ,דחא ןב קרו ,תוצעומה תירבל ולגלגתנ

 .הנש 26 ינפל דוע ץראל הלעו םימ
 םש אצמו ,וטיגב םודאר ידוהי לכ םע אלכנ ןושרג םהרבא 'ר

 .ותומ תא

 רקוצ לאומש

 יניצ ,וינבמ ריעצה ;ב"וש לשיפ 'ר ויבאל 1888 תנשב דלו

 תודוגאל ופרטצה םבורב וליג ינבש ןמזב ,וירוענמ רוסמו ית

 אוה ,רפת ועוצקממ .לעופ היה יכ םאו ,אדירג ילעופ ןוגמ תויטילופ

 ורבע ;םעה תוברתו ,םוימואל תולועפב תירובצה וכרד תא אצמ
 .םיפסונ םירבדל םוקמ םוש ריאשה ילבל והוקיסעה ודיתעו

 יקוספ לע קפרתהו הריש בהא ב"וש לשיפ 'ר לש וינב לכ ומכ
 .גחו תבש ינוגינו ארמיזד

 דעו התלחתהמ ריעב תינויצה תורדתסהה לש דעוב רבח היה

 לש תוימואלה תונרקב ליעפ ,הליהקה דעובו הצעומב הגיצנ ,הפוס

 תונמאנו תוריסמב ודיקפת תא אלימ םוקמ לכבו תינויצה העונתה

 .דיחיה ונבו ותשא םע דחיב האושב הפסינו הצרא תולעל הכז אל .האלמ

 .הב ורעתהו ץראל המחלמה ירחא ועיגה תומואתה ויתונב יתש

.% 

 (םיובננט) יבחרמ הבהז

 תיצולחה תונויצה יכרב לע הכנחתה .ל"ז םיובננט ףסוי 'ר ת

 רעונה קסע םהב ,םיחטשה לכב העונתב תוליעפהמ ב

 רשאכ .תירבע תורבודו תוארוקה םודארב תונושארה ןמ .םהה םימיב
 ,לארשי-ץראל םכרדב ,היסורמ תוצולחו םיצולח םודארל ועיגה

 וגאדש הלא ןיב (הדלוג) הבהז התיה ,ויעב ךשוממ ןמז ובכעתהו
 | .םמויקלו םרודיסל

 הרקוה"ןויצכ הלביקש ,טקיפיטרסב ץראל התלע 1922 תנשב

 תנחתל התוא התוויל תינויצה םודאר לכו .העונתב הרוסמה התדובעל
 ,ןהה םינשב םיצולחה לכ ךרדכ ,תובר הלבס ץראב ןאכ .תבכרה

 הפירצ היה .תילכלכה התקוצמ ףא לע .הבהאב לכה חלביק לבא

 .המח תיתיב הריווא הלצא ואצמש ,הריע"ינבל דחוימבו .לוכל חותפ
 ורעתהו ,האושה ינפל ,ץראל ולע התחפשמ ינב בור םגו התכז

 םינושארה םיכנחמהו םירומהמ אוה ,י"נ יזרא םהרבא ר"ד היחא .הב

 .הצרמו ,ידומלת רפוסו רקוח ,םילשוריב היבחרב תירבעה היסנמיגב
 ."לארשי לוק,,ב

 הל קולחל ואבש םיוולמה ויה םיבורמו ,לכה לע הבוהא התיה
 .הנורחאה הכרדב ןורחאה דובכה תא

 .ז"ישת תנשב הרטפנ
 .הבוט הבישב ףסוי 'ר היבא א"תב רטפנ א"כשת תנשב

 תילגרמ ריאמ השמ

 ליגב .רקוצ תיבל הבילו דוד וירוהל ,1902 תנשב ,םודארב דלו

 .ומכש לע לפנ החפשמה תסנרפ לטנו .ויבאמ םתייתנ 4

 .ינויצ ךוניחו תירבע תוברתל הקיזה וב תילגתמ ותורחבב רבכ

 ,."תעד יבבוח, היסנמיגב ןהידומיל קוח תא הנמייסת ויתויחאש גאוד

 .םינשה לכ אוה הנמנ היכמות לעש

 ץוביק ןכש ,4 הנ'צלמ בוחרב ,תילגרמ תחפשמ ירוגמ תיבב

 .ץראב םויכ םיאצמנ וירבחמ םיברש ,.הרשכה

 -ןמזו .ר"תיבו ר"הצה תעונתב התיה תינויצה ותוליעפ תליחת

 םינויצה יליעפ לע הנמנ ןכמ"רחאל .ימוקמה ףינסה ר"וי שמיש המ

 ןרקו תמייקה ןרקל םימירתמהו םימרותה ישארמ  היהו םייללכה



 םוקמ שמיש ולש תשורחה"תיב .דועו ,ינויצה קנבה יכמותמ ,דוסיה

 .ותלוכי לככ השע םנעמלו ,"אביקע,, תדוגא ירבחל הרשכה

 ,י"אב אוה רקיב ,ינויצה ןויערה תמשגהל הקומע הפיאש רודח

 םיקהו .עקתשהו הלע ןכמ רחאל םינש שולש רבכו ,1936 תנשב
 יצולחמ היה .קבד רוצייל ץואב ןושארה תשווחה תיב הינתנב

 ,"ץראה תרצות, תמתוחה .תירבע הדובעב לגדו תירבעה הישעתה
 .הוואג ובל האלימ ,ותרצות לע עיבטהש

 תמשגהל וכרדב לקתנ םהב .,םילושכמהו םיישקה ויה םיבר
 .םיבורמה ויתונורשכו וצרמל תודוה םהילע רבגתה םלוא .ויתופיאש

 .לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא לש ויכמותו םינמאנה וירבחמ היה

 .ט"ישת בא ז"כב רטפנ

 לארשי

 םהוש-קינשטופ םינוב החמש

 קחצי לארשי םי"בושהל ןינו דכנ .1905 תנשב ,םודארב דלו

 בא תיבב ךנחתהל לזמה ול היה אל .ל"ַז רקוצ םינובו תיריונ ]

 תיבב ךנחתנו לדג אוהו ,ויבא םתוא חנז דלי ותויהב דוע יכ ,םאו

 .אתבסו אבס

 ןייטצהו ,לוח ידומיל דומללו אורקל הבריה .הבישיבו רדחב דמל

 .ותלכשהב

 .תינויצה תורדתסהב רקיעבו ,םינוש םיירובצ תודסומב ליעפ היה

 תגשהב יזכרמ דיקפת אלימ ,ימוקמה ילארשי"ץראה דרשמה ריכזמכ
 .םילועלו םיצולחל םיטקיפיטרסה תקולחבו

 ,םייללכו םיינויצ םיאשונ לע םירמאמ תימוקמה תונותעב םסריפ

 ,םירקי םיטקיפיטרס םיזבזבמה "םידרוי,ה דגנ ותופיקתב עודי היהו
 הטילקה יישק לע שארמ ורהזוהש תורמל ,ץראה תביד םיאיצומו

 .תיצולח חור םירודחה םיטנמלא הב םישורדשו ,ץראב

 רחאל המ"ןמז אשנ התוא .הריעצה ותשא .1934 תנשב הלע
 .רוכבה םנב תדיל ירחא וילע התמ ,ותיילע

 ,ךישמהו זאד ("ינפמוק ןייטסלפדולגנא,) ק"פא"ב הדובעל לבקתנ

 להנמ תגרדל עיגהו ,לארשיל ימואל קנבב ,הנש םירשעמ הלעמל

 תודעוב רחבנ ,וילע םינוממה לע בבחתנ ורשיו וצרמל תודוה .ףינס
 .עגמב ותא םיאבה לעו הדובעל וירבח לע דוהא היהו תונוש

 הלחמ יכ ,השקה ולמע ירפמ תונהילו םירידס םייחל הכז אל
 .55 ןב קר אוהו ,וייחל ץק המש תראממ

 .ך"שת ןסינב 'לדב רטפנ

 םויה דע ךישממ םש ,םיזלילג ץוביקב ךנחתה ריאי דיחיה ונב
 .רבחכ

 ןרקכ ,י"'ל 2500.-- לש םוכס ונובזעמ החפשמה השירפה ורכזל
 ."םודאר תיב,, ןינבל דוסי

 (יריאמה) רדנליב דוד ןרהא

 .י"אב "יחרזמה לעופה, תעונת לש הידסיימו הינוב ינושאר

 ריאמ 'ר ויבא .ריעב תדבוכמו תידיסח החפשמל םודארב דלונ"

 .םכח דימלתו םיפירחה רוג ידיסחמ היה

 לש םינושארה םירבחה ןיב היהו א"פרת תליחתב ץראל הלע

 קלתסהשכו ,לילגב הירבט--החבט שיבכב ודבעש "יחרזמה לעופה,
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 ךישמה ,תיללכה תורדתסהל הרסמנ איהו שיבכה תדובעמ "יחרזמ,,ה
 םילשוריל רבע ךכ"רחא .םייטרפ םינלבק לצא לילגב דובעל המ"ןמז

 ןידודנ תא ךישמה הז ירחאו "המלש תוכרב,ב הדבעש הצובקל
 םינושארה ןיב היה ןאכ םגו ,ביבא-לתל הוקת חתפמו הוקת חתפל

 .א"פרת טבש 'זב ףינסה דוסייל

 ןוגראל ותוכז לע "יחרזמה לעופה. לש וקבאמב ליעפ קלח חקל
 רלת ףינסבש םייזכרמה םירבחהמ היה אוה .ץראבו ריעב הדובעו

 הונב תוצמה תייפאמב םימסרופמה הדובעה יכוסכס תעשב .ביבא

 ץראה לכ תא ותעשב וריעסהש .דוד לאומש ןינבב ךכזרחאו ,קדצ
 ינשמ דחא רדנליב היה .,םלועה לכב תיתדהו תינויצה העונתהו

 לעופה, לש ותוכזל רמג ידיל תוצמה ךוסכס תא ואיבהש םיררובה

 ,וישכע לש הלשממה שאר היה ידגנכש ינשה ררובחש דועב ,"יחרזמה

 לעב לעכ ,הבר הצרעהב ודגנתמ לע רבידש ,ןוירוג"-ןב דוד רמ

 .ףירח חומ

 .הסונמו ץורח ןינב לעופכ ד"פרת תנש דע ךישמה ביבא-לתב

 היה .לילגב םיטח רפכ בשומ רבח היה ב"צרת ףוס דעו ד"פרתמ

 םירחא יניעב וארנש תונויסנב קסעתהל :דחא ביבחת וימי לכ ול

 הרוצב ,הנתוכ לודיגב לופיטל בר ןמז רסמתה ,לשמל ,ךכ .םירזומכ

 הברה יכ רמאיי וחבשלו ,תכחוגמכ םיתעל התארנש ,תיביטימירפ

 ךותמ ,םכרעמ הברה ודביא םהש אלא ,החלצהב תונויסנה ולע םימעפ

 תונויסנל ףאו תוערואמ הברהל לוטיבב סחייתהל דחוימה ועבט

 תיפוסוליפ הפקשה תדוקנ ןיעכ .קומע תולכתסה שוח ול היה .םייעדמ

 .ולשמ

 .ותעדב דימת ףיקת לבא .םימכח ידימלת דבכמו הרות בהחוא היה

 השק דגנתמו הנומאב ןתמו אשמו בלה תורשיל עגונה לכב דוחייב
 ,הבר הזעה לעב היה הז םע .הכלהכ אלש םינפ"אושמ לש הרוצ לכל

 .םילודג תרקוה השכרש שפנ"תוריסמ ךות

 קר .ישוקב שימג ,םיכרדה ידצ תא בהוא ,היה ינדרמ ועבטב

 הז חוכב .תורמה וילע הליטהש הערכהה חוכ התוויה הרותל ותבהא

 ,םודארב ידיסחה לביטשב דרמשכ 17 ןב ותויה זאמ וייח ךרד תא רבע

 ליחרזמ יריעצ, ףינס םירחא םע דסיו יתדה-ינויצה הנחמל רבע

 לש הנוכשה ינובמ היהו םיטח רפכ תא בזעשכ םג לעפ ךכ .ריעב

 תדובעב דבעו ביבא-לתל רבעשכ ךכ"רחאו ,הילצרהב "יחרזמה לעופה,

 היריעב הדובעל סנכנשכ רחואמ רתויו ,ףסוי בד לש ונמזב חוקיפה
 ."הסדה, םילוחה"תיב לש תונובשחה תקלחמב

 הקוצמו רוסחמב םג תודחא םינש .םישק למע ייח וילע ורבע

 תדלומב םייתד םייח תריצי ןעמל הרוסמ תיצולח הדובעב ,תיפסכ

 רוד וירחא חינהשכ הפי לּומגל הכז לבא -- הירחאו הנידמה תויה ינפל

 םייתש ןהמ ,.תונב שולשו השא חינה .םירוהט הרות ייחב םיכישממ

 ,שזבינופ תבישי לש םיכרבא ללוכב דמול הלעב -- הרוכבה .תואושנ

 איהש םוקמב ,ביבא-לתב ןוכית יתד רפס"תיבב תנייטצמ הרומ איהו

 אוה הלעב ,(הילגנא) רטס'צנמב הרג הינשה .התלכשה השכר המצעב

 -תיבב הרומ איהו .םסרופמ ב"וש םש אוה ףאש ,ויבא םע דחי בוש

 .ביבא-לתב יתד רפס"תיב תדימלת איה ,14 תב ,תישילשה .יתד רפס

 ראשיי ורכז .שמחו םישש ןב ותויהב א"כשת ולסכ 'כב רטפנ
 תיתד לארשי ץרא לש הריציה רורצב הרורצ ותמשנו ,הבוטל דימת
 ףתוש היה וייח ימי לכב אוהש ,ןוזחה תא המישגמו תדבוע ,תימואל
 .ותמשגהב דבכנ

 .(א"כשת ולסכ ו"כמ "הפוצה,ב חונימע .נ לש ורמאמ ךותמ)



 לורק םחנמ רב ףסוי

 .(1909) ט"סרת תנשב הז הי

 םיטלש רייצ -- לווק םחנמ 'ר ,םודארב םילמע תחפשמ 8 1
 ,תושרדמו תויסנכ יתבב שדוק תונורא רטעמ | .תורואפתו
 טעבו םק ,תואסקרק יתבו ןורטאיתה תומב ראפמ -- לידבהלו

 וימעפ םשו ויתונב שמחו וינב תעברא תא ,ותשא תא חקל .הלוגב
 וניאש ידוהי : תידוהיה םודארב ריבכ םשור השע הז .לארשי ץראל

 תנמ לע אל .שדוקה ץראל הלעי ,ןקז ךכ לכ אל םגו ,ךכ לכ קודא
 -- ."הקולח,ה יפסכמ תויחל אלו .םימיה םתואב לבוקמכ ,הב תומל
 םירזוע וינבו ,עובצמבו לוחכמב ,לעופכ הב דובעלו ופיל תדרל םא יכ

 .ודי לע

 ןיאש ,ולש הירלקפסאב הארו ,בהלנ ינויצ ,שיאה היה ליכשמ

 ,עפשב ול התיה הסנרפ .תיראצה היסור ץראב ראשהל ידוהיל םעט לכ

 תופידרה ,לארשי ינב ויחא לש תינידמה תולפשה ,דובעשה ישוק םלוא

 םדאה רורחש חורב םירודח םתויהב .םיריעצה וינב שאר לע ודעש

 .תעד לע ותוא וריבעה .טרפב תודבע ילבכמ םמע רורחשו ללכב

 האר אל ,םהה םימיב תינומהה הריגהה ץרא ,תירבה תוצראב סגו

 .תויולג דובעשמ סונמו תילכת

 הינסכאל ךפה ותיב .החונמו הלחנ ול אצמו התיבש ול הנק ופיב

 :תופי םינפ רבסב דחא לכ ה?ביק לריצ ותשא .םודאר ילוע לש

 דחא לכל רזע ,םחנמ ,אוהו ,הסנריפו השיבלה ,הנסכיא ,הליכאה

 אוה .תדלומה תמדאב שרוש תוכהלו הדובעו הריד אוצמל ,רדתסהל

 .תדבועה לארשי ץראל וכיתשה וינבו

 היה ,םודארב דוע .ץראל ותולעב הרשע"שש ןבכ היה ,ונב ,ףסוי
 ךר ליגב .תימצעה הנגהב רשקמכ לעפו ,"ןויצ ילעופ, יריעצל רבח

 תשלובה ינרפצמ וז ךרדב טלמהלו תרתחמב תדרל רבכ חרכוה

 רזעו ,רמושכ ,לעופכ ,תובוחר ימרכב הליחת דבע ,ץראב .תיראצה

 ןוגראב ליעפ היה .םיטלש רייצו עבצכ ותדובעב ויבאל םעפב םעפמ

 .קשנב שומשב יאשחב ןמאתה ףאו "יבכמ, ץראב ידיחיה טרופסה

 תכלל ופסכנ םלוכ םלוא ,ריעב םפא תעיזב ודבע החפשמה ינב לכ
 םתוא לש םישקה םיאנתב ,עייתסנ אל רבדה .רפכב ,תובשיתהל

 םימרכה רמושכ ,תובוחרל ףסוי רזח 1915 תנשב .ץראב םימיה

 לככ ,בר קופיס אצמ וז הדובעב .אבס רפכל רבע םשמ .םיסדרפהו

 לע הנגהב ,הדובעבו הרימשב ליעפ היהו ,םימיה םתואבש וירבח

 לש המוצעב ,ץראב םימיאה ימיב .תדלומה ןינבבו שוכרהו שפנה

 דיודדןב בקעי וסיגו ויחאו ףסוי היה ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ביבא-לת לש תרתחמה תדובעב םיליעפהמ ,.םייחל לדבי (ןוסדיוד)

 ביבא-לת תא רוקעל וצרו בושיב וללותשה םיכרותה רשאכ --

 ויח תא ןכיס ,יכרותה אבצל תובדנתהל דגנתה .דחי םג הידוהיו

 .לכל תמדוק ביבא-לת לע הנגההו הרימשה :אבצל ךלה אלו
 בוזעל אל הטילחהש במולוג והילא תצובקל זא ךייתשה ףסוי

 ,ביבא-לת לש רתכומה םע םירשק ול ויה .ריחמ לכ דעב בושיה תא

 העונת לכ לע וירבחלו ול עידוה הזו .ןמ'גרות 'ה ,םימיה םתואב

 תובוחרב ובבותסי אלו ורהזיש -- םיכרותה תונוטלשה ברקב הדושח

 דע ועיגהו לארשי ץרא תולובגל םילגנאה וברקתהשמ םלוא .ריעה

 ,סייגתהל וטילחהו םסיסכת תא וירבחו ףסוי וניש -- הוקת חתפ

 םירצמל וירבח םע דרי .םינושארה ןמ היה ףסויו .ירבעה דודגל

 הלחה ,דודגהמ ררחתשנשכ .1920 דע .םימי םייתנש דודגב דבעו

 ןוגריאב היחה חורה היה ,התבחרהבו ביבא-לת ןינבב הפנעה ותוליעפ
 -- םירוענ םולח תומשגתה : זא התיה ותמגמ לכו םיררחושמה םילייחה

 .עקרקה לע תובשיתה
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 רבח ,תדבועה לארשי ץרא תעונתב ליעפ היה םימיה םתואב

 טפשמב תפומל טפוש .,"הנגה,ה ינמאנמ דחא ,תורדתסהב רוסמ

 ןמאנ ץעויו .םידידיו םירבח יכוסכסב "ררוב,  ,תורדתסהב םירבחה
 .רשיה לכשהו השעמה שיא ,היה חקיפ יכ .שרוד לכל

 תנוכש,ו ,"םולש"הונ, לע םיניגמה ישארמ היה ,1921 .יאמב

 םויכ) "םינכשה תנוכש,, לע םיניגמה שארב דמע 1929 תנשבו "רנרב
 םיביוא תפקומ .ביבא-לתמ תדדובמ זא התיהש .(ףוהנמז בוחר תביבס

 רוקב םלוא .םייטירב םירטוש ידי לע ותגולפ הפקוה םעפ .םיברע

 שדוק ןוראב קשנה )א ןיפצהלו םממז לכסל עדי ותנובתבו וחור

 רפכב םייח ויחא םע דחי בשיתה 1934 תנשב .ינמית הליפת תיב לש

 .תירבה תוצראמו לארשימ ,ירבעה דודגה ירבח םע דחי ,ליחיבא

 שארב דמע וב היחה חורה ףאו רפכה ידסיממ דחא היה אוה

 .רפח קמעבש ילאגיל יתלבה קשנה לכ זכרמ היהו ליחיבאב הנגהה

 םויב .םיליפעמ תאלעהב ומצע תא עקיש 1939--1935 םינשב

 ףוחה תודוקנב טושל שדוק היה הלילהו יאלקחה וקשמב השק דבע

 רוקב ליצה םעפ אל .הירהנו הינתנ ןיב .םיליפעמ חירבהלו תונושה

 תשלובהש חכונשכ ,םעפ .תיטירב תדוכלממ ויליפעמו וירבח תא יהור

 םשש ,הפק תיב ותואב התיבש התנקו ויתובקעב הכלה תיטירבה

 תינאל וכיח תע ,הליל ותואב הבשומ תא הבגהה לש הדקפמה העבק
 ,חש ותא קחשל ול עיצהו יטירבה דקפמה לא שגינ -- םיליפעמ

 הזבו ותעצה תא לביק דקפמה .רקח לפואה לילב ,ןאכ ול םמעשמ יכ
 תברקב הלפעה רבדב יטירבה לש ויתוששח לכ תא ףסוי גיפה

 ןאכמ קלתסנ ,הכורא העש ךשמנש ,חשב קחשמה רחאלו ,םוקמה

 ...ותגולפ םע

 קספ אל םלוא .ותשלוח ללגב ,ביבא-לתל רזח 1946 תנשב
 תנשב .רפכה זכרמל ךפה ביבא-לתב ותיבו ליחיבא רפכל גואדלמ

 וידיקפתמו ותדובעמ שורפל חרכוהו ותשלוח ינמיס ורבג 6
 .םיירוביצה

 .ב"כשת ,תבט 'הב רטפנ

 ,ויריכמו ויעדוי לכ לע בוהא .ןובנו טקש ,ךרד רשי :וינע היה
 .הפנעה ותחפשמ ראפו

 .היניגמו ץראה ינוב ןיב ול דובכ םוקמ

 ץכ (ה'צביר) הקבר

 ןיידע םיליגרה םיבוט ינב .19247-25 םינשב ,זא ונייה טעמ ית
 ילבח םע ,המחה ביבא-לתב ונא הנהו ,ויקוגפתו תיב ירודיסל

 קפואבו ,םהב תוסחל הרוקו לצ ישפחמ ,זאד הדובעה רסוחו הטילקה
 .ץכ-הרומי'צַאר ה'צביר --

 גאדומ תסנכנ .ףטלמה הכויחו החיש דוס ,ונלוכל תיב -- התיב

 תוקפתסהה תא העדי ;םיענו טקש דימת התרבחב .עוגר תאציו

 .ונלוכ תא הרשק תפתושמה הרטמה .העיפשה ונילע ףאו טעומב

 הראשנ ה'צביר .ונפעתסהו ונלדג ,תוחפשמ ומקוה ,םינש ורבע

 הביחרה ףא ,התחפשמו יבצ הלעב תרזעבו ,םיחרוא תסינכמ התוא

 | .המימחו האנ הינסכא שמיש םיברלש ,.התיב תועירי תא

 ימדב הרטפנ ה'צביר .וניתורושמ הפיה תומדה הקלתסנ הנהו

 .ב"כשת ירשתב ,הימי

 הדידיו הרבח ,הצולחל רכז ,הלא תורופס תורוש אנזושמשי

 .ךרעדתרקי

 .צ הדוהי



 תוהחה פ ס]
 לקנרפ לארשי לא רבילהומ ברה יבתכממ

 םיבתכמ העבש -- םודארב ןויצ תביח תישאר לע תודועת ונידיל ולגלגתנ רפסה לש ומויט םע

 רפוסה ,ודוס שיאו ודימלת לא םתעשב ובתכנש ,ל"ז רבילהומ לאומש ברה ןואגה ןויצל ןושארה לש ונובזעמ

 םיבתכמה לש םתצקמ .ן"רת דע ב"מרת תנשמ ןויצ תביח תפוקתל םיסחייתמ םהו ,ל"ז לקנרפ לארשי "ר הרומהו

 ד"באכ ןהכל רבע םשל ,קוטסילַאיבמ םבורו םודאוב מ"שרגה לש ותונבר תפוקת תעב ,ךרזב ,ובתכנ וללה

 .ג"מרת תנשב

 ינש .םודאר תליהק תודלותל הז תדע רפסב םתוא םימסרפמ ונא ,ימואל"ירוטסיהה םכרע תאפזנ

 סחיה לע םגו ,י"אב בושיה ןויער תבוטל מ"שרגה לש ויתולועפ לע רוא םיציפמ םינושארה םיבתכמה

 לש ךוותה ידומעמ דחא אוה םג היהש ,לקנופ לארשי וילא רוסמה ודימלתו לודגה ברה ןיב ררשש יבבלה

 תא שוכרל ודיב הלע הב ,ירפל הלוזגה ותעיטנ תאש ,םג ץיצל יואר .הלכשההו ןויצ תביח תעונתו

 .םודארב וווונבר תפוקתב מ"שרגה השע ,י"א בושי ןויערל "עודיה בידנה, בל

 ומסרפתנ ,(טיטפ תויתואב ןאכ תואנומה) ל"ז לקנרפ לאיחי 'ר לש ויתורעה ףוריצב ,ל"נה םיבתכמה

 דמע לקנרפ לאיחיש ,"קיתוה ינויצה, י"אב םיקיתו םינויצ םינקסע ןוגרא ןואטבב א"שת -- ש"ת תונשב

 .ושארב

 ןושאר בתכמ

 .ב"מרת ןויס ביי 'ג השראוו ה"ב

 ויינ לעקניירפ לארשי 'מ םלשו ליכשמ ,גלפומה ישפנ דידי

 יליצא ןחלש לע הלע רבכ ןעיצקאמ העצהה יכ 'הל תודוה

 - קנאמ ירנעה םעמ םרומה ליכשמה היה עיצמה ,ןודנול

 אילגנא תפשב ךוראה ובתכממ קתעה אוה הזו -- ילגנא ירצונ

 הנקיתמו השדח העצה יתרבחו יתרקחו יתוניב, :הפמ ס"נ 'הל

 ודיגה ףסכה יליטנ אזריבה יניצקו הוללהיו םינובנ הואר רשא
 ס"לבו .ונצראב ל"ויה ע"מב המסרפא הלאה םימיבו ,הרשי יל
 הכרעל תושר לטונ יננהו .אזריבה יתב לכב ןיטינומ הל אצי
 רחסמ תיב תודסיתה 'יהי י"א בושי תרבחל הנפה שאר .ךינפל
 080% | 0( | |5ז86| ,?ילארשיה קנאב, םשב תורטשו ףסכ

 תאו .גנילרטש 'טיל ןוילימ 10 תמייק ןרק חנומ "יהי הזכ קנבב
 -ןעיצקא-תופתוש ירטש תבחרהו תאצוה י"ע ופסאי הזה ףסכה
 תורטשה .לרטש 'טיל 10 'יהי רטש לכ רשא ןאיללימ .1 רפסמב
 םינפלחהו םיריקנבה יתבבו אזריבה יתב לכב םירכמנ ויהי הלאה
 ש"ל הרשע הושה הזכ רטש תונקל אבה -- .םינטקה| םילודגה
 ושדחב שדח ידמ כ'חאו .תחא ש"ל ל"ר האמל הרשע דימ קלסמ
 ינש םהל םינממ -- ערענאיצקא -- תורטשה ילעב םיפתושה .שיל
 תרוכ ,המרגות תלשממ םע ןתונו אשונ 'אה דעוה :םיישאר םידעו
 בישומו תועקרק הנוק .ןוחטב ינימ לכ שקבמו הנמא השועו תירב
 תבוטל חרוטו חיגשמ אוה רבד לש וללכ .בשייתהל םיאבה תא
 ןוחטבלו תורטשה ילעב תבוטל חרוט ינשה דעוהו ,בושיה ישנא
 תוחוקלה ןמ ףרוטו םהמ הבוגו בושיי ישנא יסכנל דרוי ,םפסכ
 ינשה דעוה איצומ ןושארה דעוהש המו .ןוערפל םינמז עבוקו
 קנאבה לכוי ןעמלו ואולמב םירבחה רצוא "יהי ןעמל סינכהל חרוט
 -- עדנדוויד -- םירבח תנמ תורטשה ילעבל םלשל ילארשיה
 הברה ובתכמב ךיראמ אוה יכ םאו ."ותמורת ףסכ ירפמ םיחור
 ידידי עדי ןעמל העצהה רקיע קר יתקתעה אל ,ןאכ בותכש הממ רתוי
 בגשנה ןינעה תוכולהת לכב תולענ תיקלא החגשה םיאור ונא יכ
 העש התואבו קרפ ותואב הנהו םודארב הזב קסעל ונלחתה דנא .הזה
 הוקאו ,ןאדנאלב םילודג ןכו םיבו ןחלשה לע העצהה התלע רבכ
 ומיכסיש ,קנאמ 'ה תעצהל קוזחו זוע ונתי הפב וניתולועב יכ יהל
 הלענ דאמ ותעב רבד 'יהת ונתלועפו .םשב הרובחה "ליצא לכ הילע
 תובוט תורושב םע טנאפילא 'המ בתכמ 'יה יכ יל דגוה ןכ --
 תליסמ לע עיסעצנאק ןאטלוסהמ ןתינ רבכ יכו תומיענ תוקתו

 תאצקקעממב

 תכרעמה

 יכ ,בורעל לכוא אל הלא לכ דעב םנמא .תוריבל ופימ לזרבה

 םויהמ -- .ריואב תוחרופה תועומש קר ןה ע"על יכ ,תמא איה

 רבדב דוע רבד םוש ספדנ 'יהי אל םירבעה תעה יבתכמ לכב

 ,י"א בושיי רבדב ןכ .הנידמל ץוחמ ןאיצאטיגאהו ןאיצארגימעה

 .הלשממה םעטמ רסאנ הלא לכ יכ אירוזנעצהל ראלוקריצ עיגה יכ

 י"מות ילא םחלשל-ימש לע םודארל םיבתכמ ועיגה םא ה"'עמל
 | | ש"ודה ודידי  םאובב

 רעווילהאמ ל"ירהב לאומש (--)

 תעצה המידקה ,הארנה יפכ .ונלש תושגדהה :ד"הבלמה תרעה

 י"א בושיל תוינמל קנב 'דע ןודנולמ קנומ ירנה ילגנאה ירצונה

 כל חמוד רבד עיצהש ,ןילרבמ ןמדירפ דוד ברה לש ותעצהל

 .1884 תנשב

 י"א בושי יניגע לגרל השרווב זא ההש ל"ז מ"שר ןואגה

 .םודארל ל"נה בתכמה תא בתכ םשמו םיוסמ ןמזל

 ינש בתכמ

 .ב"מרת ןויס (ז"י) בוט 'א ה"'ב

 ,לעקניירפ לארשי 'מ םלשו ליכשמ גלפומה ישפנ דידי
 .הכרבו םולש בר

 הפ יתלבק יכנא םג .םלוכ םיתלבק יל תחלשש םיבתכמה
 .םהב בותכה תא עדת ותיבל יאובב .תומוקמ הברהמ םיבתכמ

 תכלוה י"א בושיי רבדב איסור תנידמ לכב תוררועתהה הנהו

 הבוט אל העומש ינעיגה ,ונשפנ ןובאדל לבא .דאמל הלודגו

 לצא המואמ לעופ אל יכ טנאפילא 'ה ןמ לאפאניטנטסנאקמ
 ץראב ןיטנארגימעה תא חינהל אלש וצ ןתנ דועו ןאטלושה

 םילשורי לע קר אוה טנאפילוא 'ה ירבד יפל יכ םאו .הדוהי
 םראו אבוצ םרא ,אירוסו ןדריה רבעו דעלגב לבא ,היתוביבסו

 הנמשו הבוט ץראה המשו ונינוצרכ בשייתהל ונתלכיב םירהנ
 רתשע לכ וכובנ ז"כע"וירבד יפל-םילשורי תוביבסמ רתוי הברה
 המכמ וגל קיזי אל הזש ,עדוי יכנא יכ םא .תאזה העידיהמ וניתונ
 םיברה םישנאה ןוצר תא הפרת תאז העומשש יתרוגי לבא ,םימעט

 פ"אפ ול רפסא םירבדה רתי ,י"אל ץרמנ קשחב וררועתה רשא
 ונאו זדאלב ד"בארה םגו קסירבמ ד"בארה םג הפל ואב -- .ה"יא
 יפל -- .יתולחה רשא תא עצבל ונרזעב 'יהי 'הו דחיב םיקסוע
 בירה תמחמ איה ןאטלושה ןוצר תרומת תביס ,טנאפילא 'ה בתכמ
 יתעד תא יתילגש יפכ ,שארמ יבל יל אבנ רשאכ ,ןעטפיגעמ
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 עמשהל םייוארה םירבדמ המ שדחתי יניבל יניב םא -- ךינפל
 בושא וז עובשב ה"יא יכ םגה יאוב םרט דוע בתכמב ךעידוא
 -- .קפס ילב יתיבל

 רעווילהאמ ל"ירהמב לאומש -- ש"ודה ודידי

 השרווב זדולמו קסירבמ םינברה םע ל'ז מ"שרגה לש השיגפה

 הדובעל םררועל םינברל ארוק לוק םוסרפ ידיל האיבה

 ומתח הזה ארוקה לוקה לע .וריעב שיא שיא י"א בושי ליבשב

 ברה .הנושארה הבחרה הלומעתה הליחתה הזבו םינואגה תשלש

 "לאומש רפסב, הזה ןינעמה ארוקה לוקה תא םסרפ ןמשיפ .ל יי

 : ונונגסו ונכת דצמ ותובישח לדגמ ותא םיאיבמ וננהו

 אל םינינעה ךשמבו אשרוול ונתוא איבה תובסה בבסמ,

 םיכרד .םינענהו םיאכודמה וניחא לרוג ונבבל לע תולעהל ונענמנ

 ןוכנל ונאצמ רשאו םינושמק םהילע ונאצמו םתבוטל ונבשח םיבר

 םיריכזמ וננהו ,תינש חמצת ו"ח םא הערה ינפ םדקל ךא אוה

 אוה םג לוקשי יכ ,הלחנ ונואג דובכ תאמו ונמכסה רשא תא הזב

 דובכ ינפ םיריתעמ וננהו הנוכנ ונתצע יכ אצמיו םינפואה לכ תא

 הרשע תודוגא דוגאל לדתשהל אנ ליאויו ובוט ענמי ילבל ונואג

 .אד אתבר הוצמ רבדל םינמנ ויהי יכ וריעב םג תוחפה לכל םישנא

 "הת רעצמ םתישאר םא ,ריעו ריע לכב ושעי הככ םא היהו

 -- .דעו םלועל ץראה ןוכתו דאמ הגשת םתירחא הנה

 ףסוי -- ותבושתל םיפצמו העושתל םילחימ תריתע הכ אלה

 ל"ירהב לאומש (אטילד קסירבמ קיצייבולוס) "ולה רעבוד

 .זדאל ב"פוח לעזיימ םייח והילא -- רעווילהאמ

 ישילש בתכמ

 ג"מרת ןויס ג"כ 'ה קוטסילאיב ה"''ב

 םולש ,י"נ לעקניירפ לארשי 'מ םלשו גלפומה ישפנ דידי

 !יריקי ךל

 לע םוי לכב הכחמ יננה ,יתלבק הרבעה עובשמ ךבתכמ

 איסור תנידמ לע היהת הדועתה םא ינתעדוה אל ,יעסמ תדועת

 תמאבו ,םיחרי הזיא ךשמ לע הנידמל ץוח לע וא המימת הנשל
 שמתשהל בוט רתויה ןמזה הכו הכ ןיב .םיבוט ויה דחאכ םהינש

 לומת -- הוקתה ריסא לטב בשוי יננה יכנאו ונניאו ךלוה תואופרב
 ,גרובאניד .קסנימ ,אנליו תולהקה יחלושמ הפ ופסאתה םושלש םג

 תולועפ .םידבכנ םינבר הזיא םג ,ויה םהיניב .דועו דועו עוקסומ

 דחאתה איה הדבכנ רתויה הליעפהו .ריינה לע ע"על איה הפסאה

 לקנ היהי םא לבא ,קאטסילאיב תיזכרמה ריעב תיחכה לכ תוד
 ןמזה ,ריינה לע ובתוכל לקנ רשאכ הלועפל ואיצוהל תודחאתהה

 !ונרוי
 ןויצל-ןוש אר הינולוקהב .תובוט תועידי ונלבק ק"האמ

 תואובתב ותכרב חלשי 'הו .םילודג המוח יתב הרשע ונב רבכ

 םייח םימ ראב ורפח רבכ הוקת-חתפ הינולוקהב ,םתמדא ירפו

 םיפלא תעבראכ הריפחה תואצוה םהל הלע םימ ואצמ רשא דע
 ילעבמ הפמ םהל חלשנו .םתאובת תא ורצק םג וערז רבכ .לבור

 יתלבק ןכ .הרותה טפשמכ רשעמו המורת םירהל האשרה תודשה

 .רעגנאלרע 'ה םלצא היה יכ םישנא רשע דחאהמ בתכמ לומת

 דלישטאר ןאראבה םשב םהל חיטבהו רבעה תועובשה גחב סירפמ

 תוראב םע תונמשו תובוט תועקרק תיינק רמגהל דמועו .בוט לכ

 דלישטור 'בה יכ רורב רבדל הארנ תועידיה לכ י"פע .םרובע םימ
 המ -- .םימתו תמאב ,םבל לא י"א בושי ןינע ומש שריה 'בהו

 ג עדאואז לש (המדא תזוחא) קעטנאיאמה רבדב ידידי יתוא ץעית
 ןמו ?וסיגל יסיכמ 'בור העשת שדח לכב םלשל ילע דבכ ןה

219 

 תונוש תונאותב וילע םירורמת אלמ בתכמ ינעיגה טאלג יפתוש
 לאש אלו דבל ותעד לע םיסוסהמ דחא סוס רכמ אוה :רומאל

 ולוקב עמש אל ,רוכמל ודיב החימש ףא בוט .רתוי וא ויפ תא

 ולדגל טאלג הצר ונלש תורפהמ דלונש לגע .ויוש יצחב ורכמו

 דגנ ורכמ אוהו םודארב יתייה אול ינא םג השוע יתייה ןכו

 .הלאכ םירבד דועו .הרפה בלחמ תונהל ידכ ,ויוש יצחב ,ונוצר

 ןעמל ותאשמ וחידהל הצור יכ ,יניעב דושח טאלג יכ תמא ןה

 שממ ולשב השועה םדאכ קעטנאיאמהב השעיו המש ומצעב ראשי

 שדח לכב יפסכמ תואצוה דוע איצוהל ילע דבכ הז םג לבא

 ,יריקי ,ךילע כ"ע .האצוה יל היהי הסנכה תחתו ,וסיג ימולשתל

 םהינש ירבד עמשתו ךסיגו טאלג תא ארקת רשא ,ךמוס יננה

 לכ רחאו ;טאלג ירבדב תמא םג שי ילוא יכ .םהיניב טופשתו

 תצק םע ףא קעטנאיאמה תא רוכמל יתורשפאב היה ול הלא

 ףא ,םינש הזיא לע חוטבו ןמאנ שיאל וריכשהל פ"הכל וא דספה

 -אטו (םיסמ) סעקטאדאפה ןויכנ רחא ריעזמ טעמ יל ראשי םא

 האצוהמ הסנכה טעמ הבוט יכ ,(יעקרק טידרקל הרבח) עווטסיזראוו

 רטש) סרעוערה רבדב :!ןייטשנטכיל 'אה םע תרבד םאה -- הבר

 ,קסעה וילע לבקל הבאי אל םאו .יקסבונמור לע יל שיש (בוח

 דנאסל ורסומל הצרתי יאדווב אוה יכ +רעשנא 'אה םע אנ רבדת
 רבדה ךשמי םאש יתארי יכ ,ישקובמ םייקל אנ .(טפשמה תיב)

 רעזאדה לע שיש טפשמה רבדב עמשנ המ -- .דוביאל בוחה ךלי

 ראזאד תריחב ורמגו ונמנ רבכ םאו ,םנחמד (הלהקה ןוטלש)

 ךרדב קר המ עדא אל טרפ ךרדב ךל בותכל יתודא -- .םישדח

 ובר יתודרט יכ ,החונמב לא לבא ,םולשו דובכב בשוי יננה .ללכ

 תעב יכ דע עוגרמ עגר יל ןיא ללכב דעו ברע דעו רקובמ דאמל

 ינתלאש רשא -- .תחא םעפב ורמוגל יתלכיב ןיא בתכמ תביתכ

 .דאמל טושפ רבד אוה .םודארב בר תוינמ רבדב יתלאש תביס לע

 לדתשהל םינוש תומוקממ םיבתכמ תוליבחב יתוא םיפיקמ יכ ןעי

 ןורחאה בתכמה הפב ריגסמ יננה אמגודלו םודארד תונברה רובע

 רבכ ילוא כ"ע .אשרוומ ךילא יבתכמ תביתכ תעב יתלבק רשא

 דלונש המ ךל בותכל *ינעידות .בר ירחא םישרודו םתעד הנתשנ

 רמ םע תופתושב מ"שרגה הנקש הזוחאה םש אוה עדאואו י

 דיב תובותכה ויתודלותמ עודיכ ןואגה ברה הכזש ףסכה קלחב טלג

 1864 תנשמ 'א האצוה תיסורה הימרפב לרוגב ןמשיפ .ל ,י ברה

 הכזש םוכס םודארב זא ורפיסש יפכ .ותוחאמ הנתמב לבקש

 המרג וז הזוחא .י"אל ףלא םיעברא ךס דע הלע הלרגהב מ'"שרגה

 וחכ אב ל"ז פ"ירה תריטפ רחאל התוא רכמ ףוסבל ,תודרט ברהל

 .הזוחאה קשמ תלהנהב

 דבעש ,ל"ז פ"ירה לש וסיג ,םיובנשריק השמ רמל עגונ (5

 ותוירחאו ותצלמה לע חיגשמו קשמה להנמ רותב הזוחאב עודי ןמז

 ל'ז פ"ירה .יטמולפידהו ריהזה ןונגסה אוה ינייפוא .ל"ז פ"ירה לש

 ששח לש לצ איצוהל ידכ ,ותרשממ דימו ףכית וסיג תא קיחרה

 תודושח ויה טלג ףתושה תונולת יכ םא ,ל"ז מ"שרגה לש ובלמ

 .ל"ז מ"שרגה ברה ויניעב

 .םודארב םסרופמ ד"וע +

 .קלבוס יאצוימ רשנא באז יטרפ ד"וע +

 הלקתנ מ"שרגה לש מ"מ םודאר ק"דבא בר יונמ תלאש יי

 תמשאב ,הדעה ישנא םורעש אל רשא םימוצע םיישוקב דימ

 תיסורה היסנמיגב ק"לא תד הרומ ,ןיזיירד ףסוי הז "תרופ ןב,

 ךלפה רש תרזעב תונמהלו םינרק הקזחב ול תחקל הצרש ,ריעב

 ןילופב ללכב ומכ) םודארב הלהקה ישארו .הלשממה םעטמ ברל

 ד"באב וצרש ינפמ ,ךכל ודגנתה ,הז "םעט, ומעט אלש ,(תיסורה

 החקלתה ,כ"עו הנידמה תופשב טלוש םגו תורוהלו ןודל עדוי



 יאנפ יל ןיא תודרט לדוג יפל ,יתונותשע ירפו ינויער ישודח יל

 .שורד לש תונויערב אל לבא ,םיחרכומה הרות ירבדב תלוז ,בושחל

 בותכא כ"ע .םקיר ךבישהל לכוא אל ךתבהא לדוג ןעמל םנמא
 תרטעב %ה"רי רסיקה רתכנ םוי ס"כהיבב יתרמאש ןטק רבד הזיא ךל
 :ירבד ויה הכו תורסיקה

 םולש דעב םיללפתמ םלוכ םישנא ןאנאילימ 90 הז םויב ןה

 רתויו ןענאילימ ינש תלפת םג שי םכותב .ותחלצהו רסיקה

 ,םילפשו םירג .םידוהי תלפת בשחת המו .לארשי ינבמ

 ,ועדת אלה לבא .םיחרזאה תוליפת ןענאילימ תורשע דגנ
 קלח ונל היהי אל רשא ובאי ונידנמ וניאנוש םגה יכ ,יחא

 םימש ירעש רוגסל םתלכיב ןיא ,הנידמה תויכז לכב הלחנו
 לבקתהל ונתליפת הבורק רתוי דוע ילואו ,ונתליפת דעב
 רשא םירשיהו םימיענה םירבדה י"פע | .ונידנמ תליפתמ

 ולא :ל"ביר רמא :עובשה תשרפ הברב ל'זח ונתוא ורוה

 תוירטסק ,םהל הפי שדקמה היה המ םיעדוי תומואה ויה

 רתוי םהל הפי היהש ,ורמושל ידכ ותוא םיפיקמ ויה

 רשא ירכנה לא םגו :ותליפת המלש רדיס ןכש לארשילמ
 ארקי רשא לככ תישעו ביתכו 'וגו אוה לארשי ךמעמ אל

 שיאל תתנו !בותכ המ לארשי לצא אבשכ לבא .ירכנה ךילא

 היה ול יואר היה םא .ובבל תא עדת רשא ויכרד לככ
 -- 'א רבדמב הבר -- ול ןתונ היה אל ואל םאו ול ןתונ

 דעב שקיב המלש יכ דע רגה תבהא ל"זח ונתוא ורוה

 לכשה םג םנמא .לארשי תליפת דעבמ רתוי רגה תלפת
 תליפתמ רתוי רגה תלפת לבקי ת"ישה רשא ז"ע םיכסמ

 .בישמ ןיאו ותפרח עמוש ,וברקב רבשנ ובבל יכ ןעי ,חרזאה
 'ה לע קר רחא ןוחטב ול ןיא יכ ,בל ירבשנל 'ה בורקו
 ותואג .ץראב ןנער חרזאכ הרעתמ רשא שיאה ןכ אל .ודבל

 אוה יואר םא וישעמ לע 'ה ןנובתי רשא ולעפי ובל קזוחו
 ונשפנ אכדל ונילע ומק םיבר ,יחא ,ונחנא םג .ותליפת לבקל
 ןתיל ,וניניע 'ה לאו לאוגו ךמות ונל ןיא ונחנא םירג ,רפעל
 לארשי םעל הסחמלו ןגמל תויהלו טקשה תולש ךלמה בלב
 .אכדנה

 רמאי רשא םוקמב היהו, :איבנה רמא עובשד אתרטפאבו
 ןה ('ב עשוה) יח לא ינב םהל רמאי םתא ימע אל םהל
 חיכשהל וצר םבור םתולעב םהיתובשומ תומוקמ לכב וניחא
 .ץראה יבשוי םע דחא יוגל תויהלו םברקמ לארשי םש
 -- ןירגנואה י"בו .םירומג םיזנכשא תויהל וצר םיזנכשאה
 תויהל וצר איסורב לארשי ינבמ הברה םג ,םירומג ןירגנוא
 תמדוקה השרפב הז לע אבנ רבכ איבנה לבא םירומג םיסור
 םלבקל םהל ליעוי אל ץראה יחרזאל םתומדתה לכ יב
 אל םתא יכ ימע אל ומש ארק, ורמאב אוהו םיחרזאל

 ברל רחבנו הלהקה החצינ רשא דע םיתנש הכשמנש ,הזע המחלמ
 השרווב בר כ"חא היהש ימ ,ל"צז רטומלרפ יבצ םהרבא ר'רה
 שרויל טדידנקה ןיזיירד לש ויתולילע .ןושארה ינלופה םייסל ריצו
 ולש אירוטלדהו (אמטהל רוהטה ןיב לידבהל) מ"שרגה לש ומוקמ
 ןיאו רפסלמ ובר ,םודאר תלהקו ל"ז פ"ירה דגנ ויתומקנ ישעמו
 הרומל השענו ותד כ"חא רימח ןיזיירד ןישלמה .ךיראהל םוקמה ןאכ
 םילותפנל שידקה ןיול ןושרג ר"דה חונמה .תיבלסורפה הימדקאב

 ןורטיצ .ל .ש רפוסה םג .םינינעמה ויתונורכזמ םיקרפ המכ וללה
 .ןיזיירד דמושמל דחוימ קרפ שידקה (שידיאב) "םידמושמה,, ורפסב
 תונורכז שי כ"ג ,םילשורי ,ץיבוניבר לכימ 'ר רפוסהל ,ש"ייע

 .םעפ ומסרפתיש יאדכש ןיזיירד רמומה לע םיניינעמ
 .היסור רסיק ישילשה רדנסכלא *
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 תחאו תחא לכ :ונוצר "יקלאל םכל היהא אל יכנאו ימע
 לבא ילא ובושת זא ,םתא ימע אל םכל ורמאי תומואהמ
 רשא הלודגה םכתאטח לע םיקלאל םכל היהא אל יכנא םג
 ובושת םא יכ םתוא םחנמ כ"חא םנמא ,ףרוע ילא םתינפ
 םתא ימע אל םכל רמאי רשא םוקמב יזא ,ילא תמאב
 ,ונחנא דחא בא ינב ונלכ אלה :ונוצר ,יח לא ינב םכל רמאי
 ."ונלוכ ונחנא םיחא כ"חאו ,םייח 'קלא

 םנמא .ולאכ םיטושפ םירבד בותכל יאדכ היה אל יכ יתעדי

 יכ יכנא חוטב ,ירבד עומשל ךתקושתו ךתבהא לדוג תא יתעדמ

 .הבהאב םיטושפה םירבדה הלא םג לבקת

 .יבתכמב ךממ יתשקב רשא לכ לע ,י"מות יל בישהל אנו

 .ךתבוט שרודה ךשפנכ ךדידי

 רעווילהאמ ל"ירהומ ברהב לאומש

 יעיבר בתכמ

 .קוטסילאיב ג"מרת י"במל ה"מ ןויס ח"ר 'ד ה"ב

 בר 'מ לקניירפ לארשי 'מ םלשו גלפומה ישפנ דידי
 ! הכרבו םולש

 ןה ,יבתכמ לע הבושת ךתאמ יתלבק אל רשא לע יניעב אלפל

 ךילע דבכת אל אלה ז"כע לבא ,ךלצא תורופס םיעגרה יכ יתעדי
 טעמכ עגונה רבדב טרפב !ינבישהלו םידחא םיעגר ירובע תחקל

 יננה ,הפב ילע הסומעה הדובעה בורו יחכ תושילח תמחכ ,ישפנל

 .טעמ קזחתהלו יתדובעמ שפנהל סמעל אנד ץיקב עוסנל חרכומ

 ינבישת םעפה דוע ךשקבא כ"ע .עוסנל ןכתי אל (היכרד) סָאפ ילבו

 רשפא היהי אל ןדע םאו .רהמו שיח סאפ גישהל תושעל יל המ אנ

 פ"הכל יל ונתי םודארד תונברהמ (םירוטפ) עינענלאואה גישהל

 לע טרופספ הפב גישא רשפא זאו איסור תנידמ לע טרופספ י"מות

 יניעב אנ שורדו -- .הפד (ךלפה רש) רוטנרבוגה י"ע ,הנידמל ץוח

 ילוא ושקבלו !ןאמרעקעב ןבואר 'מ דבכנה ריבגה ידידי םולשב

 ינעידוהל אנ הבאת ןכ .י"מות ינבישהל אנו הזב יל ביטיהל ותלכיב

 חלשנ אל עודמ ,ןיבא אל יכ ,רעבאהבילו םיובננטמ בוחה םע היה המ

 'ר דבכנה ריבגהל עיגמה םולשת רחא ףסכה רתומ םויה דע יל
 רתי ןכ ,כ"ור ףלא ס"ע ענדאחסאו טעליבה ןכ .ןאמרעקעב לאנתנ
 -בונמור לע (רטש) סרעוערה .םדוקה יבתכמב ויתשקב רשא םירבדה
 2 ינב השעמ המ ינעידוהל אנ ביטיי ןכ .ילצא יתאצמ יקס
 .הלס ךתחלצהו ש"ודה ךשפנכ ךדידי

 רעווילהאמ ל"ירהומ ברהב לאומש (--)

 םירכזנה ל"ז םהינש ןמרקב לאנתנ 'ר ויבאו ןבואר 'ר ריבגה ו

 ויכמותמ ויה ,דסחו הקדצ ילעופו םינבדנ ,הדעה ידבכנמ ויה ,ןאכ

 בור תא םפסכב ריעב ונבש םה .ל"ז ןואגה ברה לש ויצירעממו

 ,1848 'שב ידוהיה םילוחה תיב :םיירובצה םילעפמו הקדצה תודסומ

 םירדהנ םינינב ?וכו םינקז בשומ תיב ,שרדמה תיבו לודגה נ"כהיב

 ,הנידמה לכב הלהתל ועדונו כ"ור םיפלא תואמ םהב ועיקשהש

 ןווכתמ הזלו ךלפה רש לצא המוצע העפשה לעב היה ל"ז ןבואר 'ר

 סרגנוקה יריצמו צ"וחמ םג כ"חא היה ל"ז ןבואר 'ר .ל"ז ברה

 .אוצמ תעל רובדה תא דחייל יאדכ וז החפשמ לע .לזבב ינשה ינויצה

 רג תודחא םינש ראשנש ל"ז המלש 'ר ל"'צז ברה ןבל עגונ +?

 המלש 'רל .קוטסילאיבל דובכ רחא ל"צז ברה חקלנש רחאל םודארב

 היסנמיגה להנמ י"ג רבילהומ ףסוי ר"דה ונב םודארב דלונ ל"נה

 .ל"צז ברה לע דאמ בוהאו ביבח היהש ,םילשוריב תירבעה



 ישימח בתכמ

 0 =חו5, [ךסו6| \סו( .ג"מרה האר 'ב ה"ב

 םלשו גלפומה יריקי ידימלתו ישפנ דידי

 ! הכרבו םולש בר 'וכו לקניירפ לארשי 'ר

 ךיתודרט לע יתרעטצנו ךמולש לע יתחמש ,םויה ינעיגה ךבתכמ

 ןנובתה הפיא כ"ע תחנו גנוע לש תודרט םניא רעשא רשא יפכ יכ

 םודארב יתויה תע קוטסילאיבמ ךל חלשנ רשא בתכמה ילוא אנ

 ינעידותש הוקא אוהש ךיא !!ותעב רבדכ אוה םידחא תועובש הז

 דוע הפב בכעתא יכנא -- .ךתא רשא לכמ בטיה ראב בתכמב

 'םיענו חצ ריוא הפל יאוב םיימ 'הל תודוה .םויהמ םוי רשע השמח

 .ברע דעו רקובמ הרהטו הפקתב עיפות שמשהו הפ בשנמ

 ,ובתכמב ומצעב ינממ שקיב רשאכ 'כור השמח ךס ןת ? םיובנמלפל

 לכות ףסכה תא -- ול הבאת אל ,ויתונובשח לידגהל הבאי ילוא
 יבוש ךרד ותאמ לבקאו .השרווב ןיירליפש ריבגה ונדידיל חולשל
 ...עדאוואזל ןודאה תעיסנמ היה המ אנ ינעידוה .ה"יא יתיבל

 .שדח לכ ןיא יתא

 חצנ ךתחלצה ץפחו ש"וד ךדידי

 רעווילהאמ ל"ירהומ ברהב לאומש

 םהרבא 'מ דאמל רקיו ליכשמה ישפנידידי םולשב יניגב שורד

 [ל"נה רקוצ רמל בותכ ךליאו ןאכמ :פ"דלבמה תרעה] .%רקוצ קחצי

 רשא ינעידוה אלו אשראווב ילצא היה רשא ידידי לע יניעב אלפל

 .(ל"נה) .םש כ"ג אוה לקניירפ י"רהמ ונדידי

 ןואגה ברה אפרתה וב ,סמא אפרמה םוקממ בתכנ הזה בתכמה

 ריכזמש יפכ ,ופסכ לכ תבנג לש הרקמה והרק ג"מרתב .תודחא םינש

 ,ה'צ ףד "תימואלה היחתהו תדה. ורפסב י"נ םיובנסינ קחצי 'ר

 הולהו ץשידורוה יאקנבה אבש דע לודג יפסכ קחודב אצמנ ברהו

 הצרשכ גרובמהב ודיב ףסכה לכו ספתנ בנגה .שרדש המכ ול

 .הקירמאל חורבל

 המש רובעל קוטסיליבמ פ"י 'ר לבקש העצהל הנוכה +

 םהיתומיזמו םידיסחה ילכנמ רטפיש ידכ הלודגה ריעב עקתשהל

 .וייח תא וררמש

 ברה ליבשב עסמה תודועת תא רדיסש הלהקה דעו ריכזמ ל

 .םודארב ךלפה רש לצא

 הלשממל םיגברה ד"מיב ידימלתמ רקוצ קחצי םהרבא 'אה +

 ר"דה יבא ,רואנ שיאו הרות-ןב .םודארב םסרופמ ס"ומ ,השרווב

 רקוצ 'אה ,ןואגה ברה לש ויצירעממ היה ,שילאקמ רקוצ לאכימ

 ינפל הדסונש םודארב הנושארה תינויצה הדוגאב ר"ויה היה

 לילגה השרומ םע םיישיא םירשקב דמע ,ןושארה ינויצה סרגנוקח

 הזה רקיה םדאה יואר .דאמ והוריקוהש יקסבונישי לארשי ד"ועה

 ןויצ תבח הדש לע םיירופה וישעמ לע דהוימב שפנ ול תושעל

 .תונויצהו

 ישש בתכמ

 ד"ימרת טבש ד"י 'א םויל רוא ק"שמ ה"'ב
 .י"ן לקניירפ לארשי 'מ םלשהו גלפומה ידימלתו ישפנ דידיל

 ! הכרבו םולש

 ךל םולש יכ םגו ךמולש לע יתגנעתה ,יתלבק ךבתכמ

 יכ וילאמ ןבומ :השמ תרכומ לש תובדנה רבדב -- .ביבסמ
 ?ןמרעקעב תיב םיריבגהל חלשנ רשא בתכמה תאו םימותחה

 וילע וזירכהו וטילחהש דסומה ארקנ ,עודיכ ."השמ תרכזמ.

 ידוהי תובשיתהלו המדא תיינק םשל ץיבוטק תפסאב ןויצ יבבוח

 .ותדלוהל הנש 100 תאלמל ירויפיטנומ השמ רשה לש ומש לע היסור

 ררושמה לש הפיה וריש םע מ"מר לש ויתונומת תא םג וסיפדה זא
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 םה יכ ,י"א בושי לע השמ תרכזמה רבדב םישעמה םג המה םה
 םיריבגה םאו .ב"חא בושייל עגונב רבד לכל םינושארהו םישארה
 וחלשי ,הזה שודקהו לודגה רבדה לע כ"ג בדנתהל םיצור ל"נה
 קנאבב םחינהל יכנא לבקמ השמ תרכזמ לע ףסכה יכ ילא ףסכה
 תובדנה .הלודג (הבשומ) עינאלאק תיינק יד ףסאתי רשא דע
 מ"ר קידצה רשהל םגו רבע תפשב רשא םיתעה יבתכ לכב ואובי
 יתמל ינתלאש רשא .םיבדנתמה לכ תומש חלשנ ומצעב ירויפיטנומ
 לבא .םנוצרכ חספה גח רחא וא ףכית חולשל םילוכי !וחלשי
 םולשב יניגב שורדת .ףכית םתבדנ םוכס יל ועידויש יתשקב
 לע בדנתי אוה םג יכ הוקאו 'לעפַאטראמ בקעי 'ר ריבגה ונדידי

 םירחא םישנא הזיא דוע ררועל לכות ילואו .הזה לודגה רבדה
 יבבוח םיריבגהמ יתשקבתנ -- .טיעממה דחאו הברמה דחא ,בדנתהל
 בורקו .השמ תרכזמה ןודינב כ"ג המש אובאש אשרווב רשא ןויצ
 ...'ה תוצרב המש עסא אבה ק"ש רחא רשא רבדה
 .ךתחלצהו ש"ודה ךשפנכ ךדידי יננה

 רעוועליהאמ לי"רהומ ברהב לאומש

 רעקוצ אנכש םהרבא 'מ םלשה ונשפנ דידי םולשב אנ שורד

 .ל"נה ש"ודה ודידי ר"נ

 .קוטסילאיבמ חלשנ בתכמה

 תאובת .היסור יבחר לכב תונומתה תא וציפהו ןרקלדנמ המלש

 ץיפה ל"ז פ"ירה .לארשי ץרא בושיל שדק ויה תונומתה תריכמ

 ואובי תואצותה לעו םודארב השמ תרכזמל ףסכ ףסאו תונומתה תא

 .םיאבה םיבתכמב םיטרפ דוע

 ינויצ,ב יתרעה האר ןמרקב תיבל םינבדנה תחפשמ לע ?

 .א"שת ירשת שדחמ "קיתוה

 רודהמ םודארב ב"העבה יבושחמ היה לפוטרמ בקעי 'אה +

 רבד לכל ופסכמ-דחשמ ,לודג תואקסרובל תשרח תיב לעב ,ןשיה

 ינלופה םייסל ריצ דנלרדנוס בלסינטס ד"ועה היה ונתח .הבידנ דיב

 היה ינשה ונתח ;אצי ונממ רשא םעה םע דימת קיזחהש ,ץילדישמ

 ךשמב םודארב הלהקה שאר היהש (קלבוסמ) ףיילק לאינד ריבגה

 .תירובצה ותוליעפל ויתובדנב ןייטצהו ,תובר םינש

 יעיבש בתכמ

 .ד"מרת ולסכ ח"רע 'ה םוי ה"ב

 ומ לקניירפ לארשי 'מ םלשו גלפומה ישפנכ ידידי ידימלת ךל םולש

 תמח התלעה רשא הביסה ינתעדוה אל דוע ...יתלבק ךבתכמ

 ופא בישהל ותלכיב היהו הביסה ול עדוישכ ילואו !ךילע יןקזה

 ףאו םולשה לודג ז"כע ,ותבוטל ךירצ ךניא יכ םאו ךתא ומילשהלו
 השמחכ הז ט"זמל רכז ןב הטילמה 'יחת יתוחא !והומכ שיא םע יכ

 בתכב בתכמ יתלבק לומתו תירבה היה רבעש 'ג םויבו םוי רשע

 בושי רבדב ...ה"עב םיאירב םהינש 'חיש ףסוי דליה םג איה יכ ,הדי

 המה דנאלגנעב קר .לארשי תוצופת לכב קזחתמו ךלוה ןויערה י"א

 'ה ,ירויפיטנומ השמ 'ר ןקזה קידצה רשה דבלמ ,הזל םידגנתמ

 םיחלוש תעכו .הז ןויער רחא ובבל לכב הטונ אוהש וימי ךיראי

 זנכשאו איסור ינבר ילודגמ ודיב םיבתכמו ןודנולל ?דחוימ ריצ

 .ותכאלמב חילציש ןתי 'הו הזל ןאדנאל ילודג בל תוטהל

 רעווילהאמ לי"רהומ ברהב לאומש חצנ ךתחלצהו ש"ודה ךבהוא

 לאנתנ 'ר שישיה ריבגה םע פ"ירה ןיב ץרפש ךוסכסל עגונ 1

 .ירובצ ןינעב ,ןמרקב

 דיגמה ל"ומ ןודרוג דוד 'ר היה דחוימה ריצהש רעשל שי *

 רשהל הדותו הרכה יבתכמ ותא ליבוהו ןודנוללו זירפל עסנש

 םיבתכ האר) י"א בושי תבוטל ותדובע ללגב ירויפיטנומ השמ 'ר

 .(א קלח בונאיורד ,א לש י"א בושיו ןויצ תבח תודלותל





 ץנירג ,מ 5 ר"ד / אובמ ירבד

 רכע יקרפ

 / םודאר ידוהי תודלות

 / תויוכז יוושל הכרעמב

 ףבלנ 5 1 רד

 ןמרקב ףזוי ר"ד
 (רקוצ .ל .י : תינלופמ)

 ןמרקב רטויפ /  םודארמ בוח תעבות טרופקנרפ תליהק
 (יקסבשטס .מ : תינלופמ)

 טנב לאומש / )1815--1830(  םיירוטסיה םיפד
 ה

 תודיפח ,הרות ,תד

 ירושג ,ש מ / םודאר ירעשב "גוגמו גוג, תמחלמ

 9- / םסודאר חטשבו ןילופב תודיסחה תישאר

 - /  םודאר לומ ץינ'זוק
 ; /  "  *  תוקידצב תינידמה תוליעפה זכרמב םודאר

 6 8 / םיקידצ בשומכ םודארל הכומסה החסישפ

 < / םודארב תודיסחה תורוקל
 ; א הא /  םודארב ט"שעבה לע תודגא

 םודארב םייברו םיקידצ

 ירושג .ש ,מ / הביבסהו םודארב ביוט תיב יקידצ

 +, < / םודארב "שודקה ידוהיה, תיב יקידצ

 >- 5-8 /  םודאר-הצבורטסוא-קספיל תוקידצ

 ₪ 0 / זלב יקידצמ רצנ -- םודארמ קידצ

 הינברו הליהקה

 ןמשיפ רזייל / יללכ אובמ -- םודארב תונברה
 ץנירג לארשי / אדנל עשוהי ברה
 ירושג ,ש מ /  רגיצנד לאירבג ברה

 אי /  רבילהומ לאומש ברה

 ץנירג לארשי / רטומלרפ יבצ םהרבא ברה

 ןמשיפ רזייל / ןמטסיירט רזעילא ברה

 א * /  ןלש תישיאה הידגרטהו גרבנטסק לאיחי ברה

 הינכרו םודאר תליהק לש םייחה יווהל תודועזוו תורוקמ

 םיצ"ומו םינייד

 ירושג ,ש ,מ / םודארב ד"באר ,טפאזנייוו רזעילא ברה

 , א ע / ןמדלימ ןהכה ח"ירהמב ןרהא ברה

 0% / םודארב צ"ומ ,ןמדלימ לבייפ אגרש 'ר

 , א קץ / גרבנטסק יולח לידנמיםחנמ םייח ברה

 . 0 /  טרוגנייוו לידנמדםחנמ ברה

 ןמשיפ רזוייל םיובלטייט לאומש צ"ומהו ברה

 ןכתה

 דומע

24 

₪ 8 5 5 

1 

2 

3 

 / םיב"ושה

 ירושג ,ש ,מ / םידיסח לש תוינסכא -- םודארב "ךעלביטש,ה

 0 /  הליפת"יתב

 ןמטכיר לבייל ,ירושג .ש מ / םינזחו תונזח
 ןמטכיר לבייל / לודגה שרדמה תיבב הליפת ילעב

 : , / לארשי ידליל הרות יציברמ

 , . / הרותל אנפלוא יתב

 " 4 / תמא לש דסחו אשידק הרבח

 ילאפיצינומה ןוטלשה

 גגרבנטור השמ /  היריעב םידוהיה קבאמ

 .ר עשוחי / קיטישפב םימדה תוערואמ

 רם / םייולתח תשולש

 / ונלש תויוכז ןויווש

 / רובצ יסנרפו להק ישאר

 הלכשהל תוררועתהה

 לג .פ / חלכשהה לש םינושארה הישוביכ

 / םודארב הלכשהה יצולח

 תוכרתו ךוניח

 לג .פ / תיללכ הריקס -- םודארב ךוניחה ינצינ

 ט"יה האמה ףוסב ךוניחה

 לקנרפ .י /  "ןויצ יבבוח, היסנמיגה
 /  היסנמיגב םירומה רבח

 / "רימזה, גוח

 / רסיג 'פורפ לש ודוסימ הניגנל רפסה"תיב

 / "תמש, רפסזתיב

 םולבדלוג ,א ''גניא /  תוילקיסומה תולועפה

 ןמפייו השמ / תוברתה ייח

 / םודארב תונותעה

 /  םיאנותעו םיכרוע

 (רקוצ .ל .י : תינלופמ) / תוברת תולועפו תודסומ

 ץיבקשורג םולש / ירבעה רובדה ינצינ
 / ךוניח ישנאו םירומ

 םיינרות םירקוחו םירפוס

 ירושג ,ש .מ / יולה באז סחנפ ןב ילתפנ

 " / ןייטשנרוב יולה ריאמ

 " /  גרבנזור הדוהי ברה

 " / לרפ ןמפיל רזעילא

 ץנירג לארשי / קינטולז היעשי ברה

33 - 
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 שידיי ירפוס

 / ןייטשלקניפ ואיל

 / רסיג דוד השמ

 /  ךאלמ בייל

 / ןמיירטש .ב .י

 /  הלרפ עשוהי

 רקוצ .י / ןמלגילפ .מ .ח

 ריש םירמ / מלו ל

 היתוחולשו תונויצח

 לגג .פ /  ןויצ תביח תפוקת

 2 / םודאר"ינבו דלישטור ןוראב

 , /  תנגרואמה תינויצה העונתה לש התישאר |

 2 / םודארב טחושו קצניופש לש םרוקיב

 , /  הנושארה תיצולחה הצובקה

 ? * -  / היסורל תינויצ תורפס לש החרבה זכרמ -- םודאר

 ינשוש השמ /  הנושארה םלועה תמחלמב

 /  ינויצה רעונה

 דלפנזור ןרהא / "רמושה, דמולה רעונה דודג

 / (רמושה דוסייל רשקב) םירבח ירבד

 לג .פ / ירטסואה שוביכה ימיב ינויצה זכרמה -- םודאר \
 ינשוש השמ / "המידק, תורדתסה

 ץראל הילעה

 ינוקדצ דוד /  םינובו םילוע

 0 , /  רודלפמורטו ןודרוג .ד .א םע תושיגפ
 קורמופ השמ /  תישילשה הילעה רחשב -

 / "תיאטילה הנומוקה,

 / היתולקתו תיעיברה הילעה

 תועונתו םימרז

 לג .פ /  םלוע תומחלמ יתש ןיב

 ץנירג .ם .* ר"ד /  "יחרזמ,  תורדתסה

 , ע / "הדובעו הרות, תעונת

 /  "יחרזמה, ישאר

 /  תדבועה י"א ןעמל הגילה

 / "ריעצה רמושה, ןק

 /  תיטסינויזיברה העונתה <

 / "הדסמ, דמול רעונ ןוגרא |

 יקפבשטפ מ
 ןייטשולב .ם

 רנטרג לארשי ד"וע
 ןייטשרוב הלפ

 תיצולחה העונתה

 בקעי-ןב הנוי / הנושארה הווחה דוסי

 / תונבה ןיב תוררועתהה

 / רוטפקב תיצולחה הווחה

 / ץראב תולגתסה ילבח |

 ץיבקשורג-רקנב הרובד | / תיצולחה העונתב "ןויצ תונב,

 ב < / ץולחה ןרק |

 "במ .השלש, | ץוביק

 ' יקסויבמלוג לאיחי

 = ןמשיפ רזייל

 דומע

119 

120 

2 

2 

2 

12 

3 

14 

4 

15 

15 

15 

16 

127 

18 

18 

19 

19 

11 

112 

3 

3 

15 

1456 

137 

18 

1420 

2 

14 

14 

146 
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 ץנירג לארשי / רבילהומ לאומש 'ר ש"ע הרשכה ץוביק

 / "הדובעו הרות, תעונת לש "תישארב,, ץוביק

 ןויצ יצולח

 /  םינושאר רוד לקנרפ לאיחי

 הנגחבו ןינבב

 /  הינשה הילעב םודאר ילוע

 / ןיגריו תחפשמ

 / תישילשה הילעב םודאר ילוע

 לקנרפ לאיחי

 ץראה תננגהב

 /  םיניגמו םימחול

 / רקלז רבד

 / םיובנריב םייח

 / (רקוצ"םעונ לאומש) לפנש חילש

 רקוצ-םעונ לאומש

 רקוצ .ל .י

 / ץראב ורטפנש םינקסע

 הטילקה הדשמ

 רקוצ .ל .י /  ץראב םינוש הדובע תומוקמב ריעהיינב יזוכר

 / ףירצה

 ריש םירמ /  קידיינ עלהכלמ לש ףירצה

 יניפ עצבמבו תואמצעה תמחלמב םילפונל שפנ

 (ןמטכיר לבייל דביעו םקיל)

 / הימחנ ןמקב
 / םייח רוד-ןב
 / באז יבצ אריעז
 / יכדרמ יקספבוקנימ
 / קחצי ץירטומס
 / המלש הבלס

 / םחנמ ןמדירפ
 / ללה םיובנטכיפ

 / םחנמ ןמפיוק
 / לאונמע ןמניילק

 / ףסוי םיובנזור
 / ריאמ קחצי ןמטור
 / לארשי ןמצראווש

 תפומל ימואל ןקסע

 ,םירבח ירבדמ /  ולעפו וכרד -- לקנרפ לארשי ןב לאיחי

 ןמטכיר לבייל דביעו טקיל
 לקנרפ-ץרווש םירמ

 ,ג הדוהי

 / אבא תיב

 / וכז אלש הלא

 / "לארשי תדוגא, תעונת

 / "לארשי תדוגא, ישארו ישיא .

 / םיימואל"םייתד םישיא

== 311. -= = 

 .ןמכייר קחצי |

 דומע
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19 

19 
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110 
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11 
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15 
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 הכאלמו רחפמ ,הישעת

 / הישעת זכרמ -- םודאר

 / תואקסרובל תשורחה יתבב םידוהי םילעופ

 / םירחוסה תודחאתה

 /  הכאלמו היצרפואוק

 / חכאלמ ילעב קנב

 ןמרמיצ 'גניא
 סקאוו .ש
 ןירמ ןרהא

 יקסני'צברטס םולש

 / לקנרפ לארשי ש"ע הכאלמ ילעבל רפס-תיב

 / הכאלמ ילעב ןוגרא לש הירפסה

 / הכאלמו רחסמל יארשאל ביטרפואוקה

 / תורועה תישעתב םודאר ידוהי

 / הלכלכהו קשמה ייחב םיליעפ

 םיילאיצופ תודפומ

 ידוהיה םילוחה תיב

 / "םידסח תולימג,  תרבח

 / םינקז בשומ

 / (םינקזה בשומ תחיתפל) "בהזה חתפמ,

 /  םימותיה"תיב

 /  תודלויל הרזע תרבח

 / "קדצה תניל,

 / "הרזע,

 / "זאט,

 / תורחהא הקדצ תורבח

 /  תונוש תודוגא

 / דסחו הקדצ ינקסע

 (ןעד לזייר ,ןמרקב תחפשמ) םינבדנ

 םילעופה תעונת

 /  החיתפ ירבד

 / 1905/7  תונשב םימדה תוערואמ

 /  "דנוב, תעונת

 / "ןויצ ילעופ" תעונת

 / םילעופה תעונת יליעפ

 / ןויצ ילעופ לש יטמרד גוח

 יווחו תונורכז

 / ותחפשמו שיא

 / שדחה ןוגינה

 / טפשמה

 / תונורכז

 / םודארב ןושארה ידוהיה תיבה

 םודאר תליהק ןברוח

 / (ריש) םוהת ילע םידעצ

 דמשו ןדבא .סרה

 קפואב םירדוק םיננע

 םודארל ינמרגה אבצה תסינכ

 גרבנטור השמ

 רקוצ ל .י

 ןמשיפ רזייל

 יקסני'צברטס םולש

 םיובלא םייח

 ץנירג מ ,* ר"ד
 םייחדןב ,ש

 תילגרמ ,ש
 רקוצ .י
 ריע"ןב

 דומע
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112 
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11 
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208 
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 הדובעל םיפטחנ םינושארה םידוהיה

 ינמזה ידוהיה דעוה

 םינמרגה לש םלוע תחת םינושארה םיארונה םימיה

 םיברתמו םיפכות םייוניעה

 תויצובירטנוק יתש

 ("םידוהיה תצעומ,) טארנדויה

 1939 רבמצדב תורזגה

 םינמרג ידיזלע תוריד תסיפת

 הדובעה תקולח

 טארנדויה תוקלחמ

 המחלמה תונשב ןושארה ףרוחה

 טניו'ג -- הרזע תולועפ

 ורונש םינושארה םידוהיה 8

 יסורה לובגה דיל הדובע הנחמב םיאמודאר

 7 הבופיל בוחרב ןילבולב םיאמודאר

 ןושארה שוריגה

 ידוהיה שוכרה דוש

 וטיגה תמקהל םדוק בצמה

 תידוהי הרטשמו וטיגה תמקה

 ותלועפב תורידה דרשמ

 תומוסח םיכרדה

 התביבסו םודארב םידוהיה רפסמ

 םידוהיה תצעומו וטיגה תלהנה

 וטיגב טארנדויה תוקלחמ

 וטיגב תואירבה בצמ

 וטיגב תוברתה ייח

 םילעופה תוגלפמו םייטילופה םייחה

 וטיגב תדה ייח

 םימותיה תיבו םינקזה בשומ

 : םויל םוימ רימחמ בצמה

 היריב תותמה ,םירסאמ ,תומרחה ,םישופיח ,תויצקא

 הדובע תומוקמ

 הצינילגב וטיגה לוסיח

 לודגה וטיגה לוסיח

 םיחצרמה

 ןטקה וטיגה

 םידוהיה שוכרב לזגו דוש

 "הנורוק, ינסחמב לוזגה שוכרה ןוימ

 םילגתמ םיאבחתמה

 תוילשא

 ןטקה וטיגב םויזטוי ייח

 תידוהיה הלהנהה

 ןוזמה תקולח

 ןטקה וטיגב תידוהיה הרטשמה

 הדובעה תקולח

 םידוהיה ייח לע םיינמרגה םיטילשה

 תוומ ןשנעש תוריבע

 םירוגמ יאנת

 "הסנכה תורוקמ,

 החרבה

 הדובע תונחמו תומוקמ

 ןטקה וטיגה םינפב תודובעה

 י"אל םיעסונ םידחא םידוהי

 י"אל םיבורקל העיסנל םושירה

 דומע
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 םישדח תואטיג עברא לש תדוכלמ

 הצבולדישל שוריגה

 רטסבליסה לילב חצרה

 1943 ראוניב 13-ב היצקאה

 ראוניב 207ב חצרה

 ץוח ינוכרד םע םידוהי םישפחמ

 יקנילברטל ךרדב םודאר תא םירבוע תפרצמ םידוהי

 םיכשמנ חצרה ישעמ

 ירזכאה חצרהו 1943 םירופב היצקאה

 םודאר וטיגב הניטנגרא יחרזא םידוהי

 בונלווב חצרה

 םודארב קנדייממ םידוהי

 םינלופ תנשלה לש היטעב חצר

 ("ודנמוקרדנוז,) םיתמ תפירשל םידוהי  סויג
 יםיפוש,ב חצרה
 וטיגב ןטקה שרדמה תיב

 הנלוקשב זוכירה הנחמ תמקהו ןטקה וטיגה לוסיח

 אלאיב בוחרב םידליו םישנ חצר

 .ססה ידיב קר -- םידוהיב תוכהל תושרה

 םיכומ רקנוב ינוב

 ... תובשנמ תוחור

 דקפמב דחא ידוהי תוחפ

 ץיוושוא-בושמוט-םודאר םימדה תדעצ

 ץיוושואב םודארמ םישנל הרק רשא

 בושַאלפ ,קנדיימב םודארמ םישנ לש ןלרוג לע

 הק'צילאיודו קנדיימב םיאמודאר לש םלרוג

 : הינמרג תמדא לע םינוש זוכיו תונחמב םודאר ידוהי לרוג

 (גרבמש-ןגרמטואד ,לַאטנסה ,ןגניסקיררטנוא ,ןגניהייפ)

 גניסלא ,ץילמוב ,ןזלבדןגרב ,גרובנדניהב םודארמ םישנ לש ןלרוג

 הצבולדישב

 (תויווחו םירואת ,תומישר) תוומלצ איגב

 יקפבוקטור .א / םודאר זוחמב תידוהיה היסולכואה תדמשה
 רגייא וי /  ץיוושואב םינושארה םיאמודארה

 ןמדירפדרויכלמ םירמ / תקעוזה העבגה
 סַאוורפוק עשוהי / תואור ךכש םייניעל יוא
 ןוזרתסא הדע /  הל'הרש לש הפוס
 קידיינ-ךלוו הרש /  ונריעןב דלי תמשנל רנ
 דלוגנייפ יכדרמ /  םויא ןחבמב
 םניפ האל / וטיגב םידליה םא -- ץיברוה איצילפ
 ןמדירפ היבוט / םודאר ידוהי יחצרמ ינש ולתנו וספתנ דציכ
 לואש-יבא יכדרמ / (ריש) רפוש תעיקת

24 

205 

206 

207 

207 

207 

207 

2.08 

208 

209 

 / ץיוושואב "ירדנ לכ, תליפת ןייטשנרוב הנוי

 / ןגניהייפב םיארונה םימי תליפת לרפ השמ

 / ("תוומה לצב םירוענ, רפסהמ םיעטק) םודאר וטיגל קנדייממ

 ןמרדיב םירמ

 שפנה לע הדימע יווליג

 / םהיחא םד תמקנ םוקנלו םחלהל םודאר ידוהי לש םהיתונויסנ
 ןמטכיר לבייל :דביע

 ןמטוג לאומש /  םינזיטרפה םע

 / הנליו וטיג תרתחמב םודארמ תויחא יתש

 קַא'צרוק לזייר לש הרפסמ עטק

 תילגרמ-יקסניזדורג הנח / ברוא תוומהשכ

 / האושה יללח רכזל השדקה ףד

 ןגניהייפ זוכירה תונחמב ועווגש םודאר"ינבל דע"ידע | ןורכז

 ןמטכיר לבייל / ואכַאדו

 יקפבשטפס מ / תוצעומה תירבב םודאר ידוהי יטילפ

 האושה רחאל

 ןמטכיר לבייל / טרגטוטשב "יאמודרה זכרמ,ה

 ע ע /  "טרגטוטשב תוערואמ,ה

 : ש / ל"ז רגיצנד לאומש

 קידיינדךלוו הרש / ןיסירפקל שוריגהו "'ב הילע,ב םודארדינב

 תוצופתבו לארשיב םודאר יאצוי ינוגרא

 ןמטכיר לבייל

 ש ש / רנטרג יכדרמ --

 . ./ /  םיובנזור סחנפ

 ןמטסיירט ,ש ברה / הנומאב רוביצ יכרצב קסועה

 / לארשיב םודאר יאצוי ןוגרא

 םיכלוהל ןורכז

 / הדנקו ב"הראב םודאר יאצוי ינוגרא

 / זירפב םודאר יאצוי ןוגרא

 / ןרובלמב םודאר יאצוי ןוגרא

 תוחפסנ

 / (תפסות) םיכלוהל ןורכז 1
 / לקנרפ לארשי לא רבילהומ ברה יבתכממ 2

 דומע

220 

200 

21 

206 

24 

255 

255 

206 

207 

209 

155 

118 

19 

220 

221 

321 

271 

2208 

229 

23 

24 

5 

208 



 תוטמשהו םינוקית

 :118 דומע

 : תויהל ךירצ ,ד"יה קינטולז .י ברה לש ורכזל תשדקומה המישרב
 .ב"הראב -- םירחאה .לארשיב תחא תב .ןבו תונב 4 ודרש ותחפשממ

 :204 דומע

 .תועטב ספדנ םשהו ,ל"ז ביורטנייו דוד ונניא דנּובה לע רמאמה רבחמ

 : 207 דומע

 חיגה :תויהל ךירצ ,ל"ז ןמכייט לאומש לע המישרבש 177ה הרושב
 .תונב יתשו השא

 :215 דומע

 ךשמב היה) :תויהל ךירצ ,ץנירג .י ר"ד לש ורמאמבש 2 הרוש ףוסב
 .(ץליקב תוירטאל תשורח תיב לעב םינש

 .רתיה ויה .הזב ונינמש .הלא השולש דבלמ :ל"צ 4 הרושב

 וכו הנח ןהב הרוכבה :רומאכ
 .םודארב העודי תילָאינולוק תונח תלעב : ל"צ 7 הרושב

 :55 הרוש ,286 דומע

 .יקסרלמ לארשי :תויהל ךירצ ,יקסרלמ השמ םוקמב

 :8 הרוש ,515 דומע

 1סו5ת :ל"צ +6 :םוקמב

 :519 דומע
 .ןמלדנמ תיבל םוקמב : ל"ז רגיצנד לאומש לע המישרבש 14-ה הרושב
 .םיובלדנמ תיבל : תויהל ךירצ

 : 554 דומע

 המלש 'חה : תויחל ךירצ ,זירפב םודאר יאצוי ןוגרא לע רמאמה םויסב

 .ןוגראה ריכזמכ ,1958 תנשמ ,ןהכמ ןרפש





 ,םיִלָהְתּו ס"ש יִדּוהְי :םֶלְּכְמםיִבּוט ּוניִיָהֶש

 ;םיִליִלָחַו תּורּונְּכ דוסְמ םֶּב ,םיִרּוהְט םיִפּוגְּב

 ;םיִליִּגַה לָּכִמּו םיִניִּמַה לָּכִמ יִפיִּב
 -- םיִליִצַא ּויָהָש םיִייגַה םַלּוַעְּב םיִדיִחְיַה
 ;!םיִליִלְּפ ּוניִבָיאְו ...ּונּוחְצְר ןּכ לַעְו

 (חיק ,"רהנה תובוחר,, גרבגירג .צ .א)

 ,םיִפָיַה יִבָאְו יִּמָא םיִבְכּוש ,לֶאְרְשַי יִגּורָה םֶכיִניִּב
 ,םיִנּויַה ןֶהיִדְלַיְו הָדָשַה תּולָיִאְּכ יִתְויִחַא תּובְכּוש

 .יִנָנְרּו יִמּולָח תּופָי ,יִעָרִמ יִריִחְּב םיִבְבְש

 -- !חֶלֶאְג-תֶוָּמַמִרַמהםֶבְפּוס-הֶז תַּבָּס המ ;םיִּתְלֶאְש ול

 ...אָטַחַה הָמ םיִעָרּיי ּונָניִא ;ולְכָי-ּולּונְקְו

 (טנק ,םש)

 רובזי





 ימעיתב יללה תא.
 (גי'כ ,'ח הימרי)

 .לארשי תנידמב םהידידיו םהיבורק ידיזלע םלוע ןורכזל ומשרנש ,ונתליהק ישורק ,האושה יללח

 א

 :םהרבא גרבנזייא

 םייח :םיחאה ,הנרשטו רכששי ןב המלש ןמלק באה

 םייח ויבא-יחא ; לדנייש תוחאהו .דודו ףסוי .לארשי
 ליספש ;לאיחיו לשרה ברפדלוג :ךונחו לדנמ ,ןרהא

 םולש לש , םהיתונב ,לריצ היח טלבנשריקו תידוהי

 םהינב .בקעי היחאו הנח גייווצנשריק ;הדניהו קחצי
 .ברפדלוג הצירו לצרה לש

 : עבשדתב גרבנזייא

 תב לטוי םאה .דוד ןושרג ןב לאומש דלפנייש באה

 םע הזור ותשאו לרב :םיחאה ,יבילשנ'צש ריאמ לאיחי

 ,הניב ותשאו השמ .הרש ותשאו ףסוי ,רתסא םתב

 .רתסא ותשאו בייל

 : םייח גרבנזייא
 ןימינב תב הנח םאה ,יכדרמ םייח ןב השמ באה
 ךלמילא ויבא-יחא .השמ תב האל ותוחא .גרבדלוג

 .הכלמ גרבצרוושו לחר גרבנזייא תויחאהו ,גרבנזייא

 .ןייטשרבליז הרש התבו ןמלפ הוח אתבסה

 : הקבר ריטנזייא

 רפייפ :רגילז לדניירבו לפוק לש םהינב .חאהו תויחאה

 ;הנינפ םיובנזור ,ךורב השטיא ןב םייח הנבו תידוהי
 גרברבליז םיבורקה ;ךלמילאו הדניה .הטיא רגילז

 .השטנחו השמ תב הטיא ןהכ ,השַאּב ותשאו לשיפ

 :חספ ןמרקא

 תב החונמ היח ןמרקא ;לרפו חספ תב לטיג ןמרקא

 .הסדהו לדנמ תב האל ןמדלוג ;לטיגו םהרבא

 :ףסוי ךילרא
 הבירו בייל תב לזייר םאה ,ףסוי לאפר ןב םחנמ באה

 .הרשו המילב תויחאהו ,דרבטור

 : סיפשא

 ינשו רדיינשכוט םירפא הלעבו הקבר ליטאמ סיפשא

 ינשו ךאלמ ןושרג הלעבו תידוחהי סיפשא .םהידלי
 ינשו ךאלמ לשנַא הלעבו לדנייש סיפשא .םהידלי

 .םדליו למיצ ותשאו לארשי סיפשא .םהידלי

 : הסדה ןמיינדיטנלגו הליצ ןמרקא
 םייח תב הקבר ותשא ,הבוטו ןימינב ןב יול רקוצ

 ותשאו םייח ןב דוד ןמיינ ; (הטּוג) הבוט םתבו .רתסאו
 .ןפשנירג תיבל הקברו יול תב הדניה

 ב
 : דוד ןמכיילב

 הגייפ השוש םאה ,טחוש םחנמ ןב בקעי םהרבא באה

 (המילּב) הנשוש תוחאה ,ןמנייו היחו עשוהי לאומש תב

 הירמש ןמנרב דודה ;:םירפאו והילא םייח םיחאהו

 םחנמ םהינבו לחר םתב ,טחוש םחנמ תב ה'צנח ותשאו

 .לאומש ןמצייו רבחה ; יכדרמו

 :ףסוי רמתיא טענעב

 :השַאמ הקברו ריאמ לש םהינב ,תויחאהו םיחאה

 רתסא ותשאו בקעי .(יאנותעו ןוירוטסיה) יבצ לאומש

 .ףסוי רמתיא םנבו הלנמ גילז הלעבו הוח .הירא םנבו

 .טענעב הדניהו בקעי ןב דוד דודה ;הרש

 :ןמלז םולב
 חאה ,ןמלז תב תידוהי םאה ,הדוהי ןב םהרבא באה
 .השיז תב לזייר שיפסייו ; לדנימ תוחאהו הקצרה

 : השנמ ןמטלב
 ,םואבנכוה תיבל הבוט התבסה ,ןמחנ ןמטלב אבסה
 : הדודהו םידודה ,גייווצנזור תיבל לחר םאה ,דוד באה

 רסיא םהידליו ןיילק תיבל הקנורב ותשאו והילא

 ,גרבנזייא תיבל הק'זור ותשאו הפיל ןואיל ,קטולו
 .ןמלבוס דרנרב הלעבו אישוז

 : לאקזחיו ןרהא ףסוי ןמכוב

 תב הטיא הקרס םאה ,ןרהא ףסוי ןב בד לארשי באה

 רתסא ,הצנירפש .,הרובד האל :תויחאהו ,ריאמ םייח
 .םהידליו ,רלקומש לחר הקבר ,ץיבומייח לזייר

 :השמ םיובנריב

 בייל דוד תב הגייפ הנח םאה ,ןמלז ןב רזעילא באה
 הכלמ תויחאהו ,לדנמ ,סחנפ .לאיחי םיחאה .ןמטכר

 .הקברו



 : הרש ןייטשולב
 רתסאו ,למיצו ףלוו יכדרמ ןב לדנמ קחצי ןייטשולב

 .בייל לארשי תב

 :לדניירב סאלב
 .בייל לארשי ןבהו דבכוי תבה ,דוד ףסוי סַאלּב

 :ילכדרמ םיובנריב

 דנזור תיבל לטיג היח םאה ,םחנמ ןב ריאמ ףסוי באה

 הרופצ .הבוט תויחאהו .לאקזחיו לדנמ םיחאה ,גייווצ

 .הדלוגו

 ; הניד םיובנריב
 םירמ הקבר םאה ,לצג ןב בקעי לאומש סלדייא באה

 תויחאהו ,לצגו קחצי םיחאה ,ןיילק ףסוי ןועמש תב

 .המולּבו המוח

 : הנויו יבצ ןייטשנרוב

 םירמ המילב םאה ,רתסאו לאקזחי ןב באז םייח באה

 תוחאהו ,לאקזחיו לבייל םיחאה ,הטיאו בקעי תב

 .ותחפשמו לארשי דודה ; הלאמ

 :ןימינב ןמרקב

 .בקעי תב לרפ םאה ,ןימינב ןב הדוהי ןנחלא באה

 .הניבו הרש תויחאהו בקעי חאה

 :הלב ןייטשנזלב
 םירמ םאה ,הבודו יאמש ןב לאקזחי ברפדלוג באה
 (יאנותע) יאמש חאה ,רדנליב הכלמו ריאמ תב הצר

 ינב ,הדודהו םידודה ;הינורבו הספ ,הכלמ תויחאהו

 הרש ,קלַא ,חנ ,ותשאו בקעי :רדנליב הכלמו ריאמ

 בוארטנייו תורבחה :; םידלי השולשו רמוז ףסוי הלעבו

 וטיגל השרוג) 'זדולמ הנילצ רניו ,דוד תב םירמ

 .(םודאר

 : הניב רקב

 המילב םאהו ,גרבנטוו לאיחי ריאמ ןב םהרבא באה

 ףסוי הלעב ,(איזדַאי) דבכוי תוחאה .'זאילימח תיבל

 תיבל ,אינַארפ גרבנטור הטיגה ;והילא םנבו יקסלקיווז

 תיבל ,(הטרב) הלייב הדודה ;ָאישוג םתבו ,יקסלקיווז

 ;והילאו קטיוו םהינבו יקצשוב עשוהי הלעב ,'זַאילימח

 והילא םנב ,יקסב'צחופ לאומש הלעב ,הכרב הדודה
 השמ דודה :ל"ז לקנרפ לאירבג לש ותשא ,הרש םתבו

 הדודה :רבּואט לאכימ דודה ;אינג ותשאו 'זַאילימה

 לעבה ;שטיבקנס הספ התבו ,גרבנטור תיבל ,הזיור

 הדניה ומא ,השמ ויבא ,(קַאינה) לאקזחי ןמולב
 .הלדא ותוחאו

 : לאימחרי ןייטשנורב
 לחר ותשא ,לדניישו המלש ןב בד לארשי ןייטשנורב

 לשרה ,רזעילא : םהינבו ,לדניירבו הנוי בקעי תב

 םהרבא : ןייטשנורב לדניירבו הנוי בקעי ינב ; לאיחיו

 הלעבו הוח ,המיס תונבה .הניב ותשאו דוד ,רזעילאו

 .הנויו חנ םהידליו רכיימ שירב

 : היצילפ רנכוב

 רשא חאה .המילב םירמ םאה ,שרה לארשי ןמדלפ באה

 ןלפק הדודה :הרופצו לחר הנח תויחאהו (ןיד-ךרוע)

 הרבחה ;הכלמ םתבו לארשי םנב .המלש הלעב .הסה

 .הספ סנרפ

 :םירפא ןמקרב
 :םיחאה .הדוהי תב הדלוג םאהו באז ןב לסיז באה

 הדוהי .םייחו והיעשי םהינבו הינמ ותשאו לארשי

 הינמ גרבנזייא תוחאה .רואבגיונ תיבל ה'זדאי ותשאו

 -רבליז .הגייפו לארשי ןב גילז ןדּופרבליז ;הוח התבו

 ןמקרב ;:הספו גילז ינב .(קמוי) ןימינבו םהרבא 6דּופ

 ;הגייפו ףסוי תב הלה ןמקרב .הבּולו השמ תב הוח

 ,רפיק תיבל רתסאו ב"וש לשיפ 'רב לאומש רקוצ

 .היבוט םנבו הזורו רזעילא תב הדירפ ותשא

 :גילז רשא רקנב
 םתב ,יקציבורטסוא בייל השמ הלעבו ליזרד : תויחאה

 גרובזניג סחנפ הלעבו הזיור הנח .םידכנ הרשעו לרפ

 רדפדלוג לאומש הלעבו לדנייש הרש .הרש םתבו

 .םידלי ינשו ןעד ןואיל הלעבו הקבר .םידלי השימחו

 םידודה ; םידלי ינשו גרבנירג דוד סיגה ; טאמס ליטַאמ

 .הטרב הדודהו ףסויו דוד יקסבודיווד

 :רתסא ןוסגרב
 אביקע תב לזייר ותשא .הנידו דוד ןב המלש ןמנירג

 .ןרהא ןמנירג .ןרהא םנבו ץיבובוקעי תיבל םירמו

 תב הניד הטלא ןמבור ;הבילו דוד ינב .היבוטו לשרה

 .םירמו אביקע

5 
 : הינורב ןייטשרייפו עשוהיו לארשי ץנירג

 יבצ תב דבכוי לרפ םאה ,ףסוי םייח 'ךב המלש באה

 ןְב יכדרמ רטבילג :םיבורקה ;:היח תוחאהו ,דוד

 םנב ,(ץליקמ) גרברבליז תיבל לכימ ותשא ,רזעילא

 רזעילא תב האל לרפ ןהכ ;לטיוו הכלמ םתבו ןרהא

 ,הידליו (רנזור תשא) לטיוו הקבר :היתונבו ,רטבילג

 ,(לטומ) יכדרמ ץיבורוה ;דליו הלעבו הרובד ,ה'זּור

 ןמגינוה :הרש םתבו ,רטבילג רזעילא תב היח ותשא

 םהיתונב ,םיובנשריק רשא םייח תב הינלר ותשא ,דוד

 -נשריק רשא םייח ינב ;לדנמ םנבו הקטּוהו לדנַארב

 ,(לטומ) יכדרמ חמצ ;לדנמו יל'הנח ,י'זדנַא :םיוב

 הקלס :םהיתונב ,רֶאיִאב לדנמ תב הקנלה ותשא

 ,רַאלק רד הלעבו ה'זדנַא ,השראומ גרבצניו ר"ד הלעבו

 גרובמסקול : קטיוּו קַאינומ :םהינבו ,(האושנ) הקנמ

 ותשא .היעשי ןמנזייא ; בקעיו השמ ,ךלמ ,לאקזחי ,עטנ
 .םינב העבשו הנח



 :יכדרמ בילטוג
 הניב םירמ םאה .ןהכה והילא ןב רכששי המלש באה
 .בקעיו הימחנ ,רזעילא םהינב ,ןמולב לדנמ תב
 עשוהי הלעבו רתסא המיס .הכרב היח :םהיתונבו
 תשא) םירמ תב המחור .והילאו לחר םהידליו דניקסיז
 .(והילא

 :והילא בילטוג
 תב היח םאהו ,המחורו ילא ןב לארשי רזעילא באה

 ,עבש תב ותשאו בקעי בילטוג דודה ;האלו ןתנ

 הדוהי בילטוג דודה .היספו הרובד תומואתה םהיתונבו

 ,היספ סנרפ הדודה .תור םתבו הרובד ותשאו בייל

 .הנשושו היח היתונבו ,בילטוג תיבל

 : בלסי'צימ םולבדלוג
 םתבו קי'צנבולמ | הינואילו ןואיל תב הזור השאה

 תחפשמ לכ : הנבו .ןמטסל תיבל .הרש םולבדלוג ; הנמור

 .םידכנחו הלעבו תב ,תולכ ,םינב .ןמלטש

 | : יבצ טלג
 השמ תב הביר םאח ,לאכימ ןב לאיחי םהרבא באה

 .למל רשאו לדנמ יכדרמ םיחאהו ,ןמצייו םייח

 ;לארשי רנטרג
 השמ תב לטיג םאה ,לאומש יכדרמ ןב הנוי םייח באה

 הלעבו הינורב תוחאהו ,יקסבולזוק הקבר הרשו דוד

 תנמלא) הסיגה .הנויו קאמס םהינבו דלפסורג בקעי

 ןמסיכלמ השמ לארשי תב הלדַא (ל"ו יכדרמ ויחא

 התבו םייח הנב .הקבר הרש יקסבולזוק ;הנוי הנבו
 .האל

 : םירמ גרבדלוג
 םאה .הכרב רתסאו יאתבש המלש ןב ןתנ ךילרא באה

 רתסא אתבסה .ילא המלש חאהו ,הגייפו ילא תב הסדה

 רגזור הדודה .רלימ תיבל הרפישו לאימחרי תב הכרב

 םייח הלעב .הכרב רתסאו יאתבש המלש תב הרש
 .הלייק םתבו

 : ריאמ גרבדלוג
 םולש תב הרופצ םאה ,םירמו בקעי ןב ףסוי באה

 שירב חאהו ,הינהו הנח ,לחר תויחאה .טנמַאיד המחורו

 .ןמזייפש תיבל הלב ותשאו

 :גרבדלזג
 ,הגייפו הביל הרש היתונב ,(בייל תשא) הנח גרבדלוג

 -נזור םייח תב הנח ותשאו ןתנ לאומש ,יכדרמ הינב

 יתשא ,רתסאו דוד השמ ןב בקעי גרבדלוג .גייווצ

 היבוט לאיחי גרבדלוג .הספ םתבו יכדרמ םנב ,הטלז

 סהינב .ץנויַאז תיבל הרש ותשא ,רתסאו דוד השמ ןב

 ,עטנ ,בייל ,ליטאמ ,הטיא ,רתסא ,דבכוי :םהיתונבו

 .הרש ותשאו לארשי

 0 ה קינה ה התקשו תוקנו אה 00/0 התו קב

 : השמ גרבדלוג
 ןמלק 'ר תנמלא) ןרטש תיבל לרפ לחר גרבדלוג םאה
 תחפשמ ;דודו רזעילא .םייח םיחאהו .(לארשיב רטפנש
 ,רבליז תיבל הינג ותשאו הנוי :גרבדלוג הל'םהרבא
 הליק םהיתונבו יקסניטוב'ז תיבל לחר ותשאו קחצי
 ותשאו ללה .קי'צליו תיבל הינג ותשאו לאיחי .הרובדו
 לחר ותשאו לארשי .םהרבא םנבו טַאואלב תיבל לטיג
 יבצ הלעבו האל לחר .,הקלא םתבו יקצוגיו תיבל
 -ונבו גרבסלדא ףסוי הלעבו לדנייש .דוד םנבו יקספיל
 (י"1 רקוצ ףסוי תשא) הבּואט ,הקלַאו הליק םהית
 י"1ַ םירמ לש הלעב) יבצ קנויאפ ;הרשו תור תונבהו
 דרבצרווש ; בקעי ונבו ריאמ לאומש ןב (גרבדלוג תיבל
 וטיגב הרונ ,גרבדלוג ןמלק לש וסיג ,(שילקמ) םהרבא
 .םודאר

 : השוט גרבדלוג
 חאה ,דרובסייו תיבל הרש םאה ,בקעי ןמטסל באה

 היח אתבסהו ןמטסל השמ אבסה .םירמ תוחאהו לדנמ

 שובייל הלעבו הבּואט :םהיתונבו םהינב ,רקוצ תיבל

 תיבל לזייר ותשאו ףסוי םנבו רתסא םתב גרבכוה

 םתבו (ל"ז רבהביל השמ תנמלא) לזייר ,ןייטשריפס

 ףסוי הלעבו הרש ,גרבדלוג לארשי הנבו הבול ,הרש
 רקוצ תיבל לזייר ותשאו ףסוי ,םהידלי ינשו טרופפר

 הנח אתבסהו קחצי םהרבא דרובסייו אבסה ;םדליו

 דנוו תיבל הניגר ותשאו ןושרג :םתבו םהינב ,רתסא

 ןמדירפ תיבל הליק ותשאו דוד .לדנמ םנבו ץיבורג

 ,דוד םנבו תילגרמ תיב? הטיא ותשאו השמ ,םתדליו

 ,ןושרג :הינבו (ל"ז דרובסייו םייח תנמלא) האל
 ,לדוי ןרוהנשרה ;יבצו לדנמ ,לאומש ,דוד .החמש
 .יבצו המּולב םהינבו ןמדירפ תיבל דבכוי ותשא

 :ןרהא גרבדלוג
 :םינבהו .ץיבשידק חכלמו םהרבא תב ליטֶא הרש השאה

 ןב םהרבא ץיבשידק ;יכדרמו לאומש ,יבצ המלש

 תיבל היבצ ותשאו לאפר :םתבו םהינב ,םירמו היבוט

 ,שיפלסייו תיבל םירמ ותשאו היבוט .דוד םנבו ןמלזמ

 .לחר םתדכנו ןבואר םנבו רבורשפ ףסוי הלעבו החנ

 : םהרבא ןייטשדלוג
 םירמ תב הרש ותשא .יבצ ןב ןמלז המלש ןייטשדלוג

 םהינב ,הרובד ותשא .לארשי ןהכ ;:םינב השולשו

 ;לטיגו רתסא ,הקבר ,יבצ ,ןמלז המלש ,השמ : םהיתונבו

 םנב ,ןייטשדלוג לאקזחי תב לחר ותשא .בד ןמרביל

 ינשו יאמש הלעבו תידוהי ,רתסא :םהיתונבו המלש

 תשא) ןייטשדלוג לאקזחי תב תידוהי ןלפק ;םידלי
 .קַאמס םנבו (י"נ ןתנ 'ר

 : הרש ןייטשדלוג
 תב םירמ םאה .גרבנייו השמו הרפש ןב ןמחנ באח

 םנבו .האלו תידוהי םהיתונב .ןייטשדלוג לאקזחיו לטיג

 .ילתפנ



 הוותק הקוקוס ו

 : החמש ןייטשדלוג
 החמש 'ר תב הטיא היח םאה ,לארשי ןב בקעי באה

 ןמזולג תיבל הזור ותשאו השמ םנב ,רקוצ ב"וש םנוב
 ריפש םירפא הלעבו הכלמ :םהיתונב ,תנסא תבהו
 לאומש םהינבו ןמרטלא לאומש הלעבו הנח ,השמ םנבו
 .סחנפו

 : הנינפ (גרבדלוג) ןלוג
 תיבל הכרבו בקעי לאומש תב הכלימ ןייטשדלוג תוחאה

 הינב ,ןמטלא תיבל לרפ גרבנטיימ הדודה .ןמטלא
 ,םידליהו ותשאו ןמלז .םידליהו ותשאו הנוי :היתונבו

 הדודה .םידליהו הלעבו הלדנייש ,םידליהו הלעבו לחר
 .ןמלז .הנוי : היתונבו הינב ,ןמטלא תיבל לזייר גרבדלוג

 -וחפשמו ,תידוהי ,הכלימ ,המילב .הקבר .לריצ .לחר
 .קחציו םהרבא וינבו יכדרמ דלפסורג ;םהית

 : הנשוש ןייטשרוג

 תב (ל"ז דוד 'ר תנמלא) לחר הביל תילגרמ םאה
 סחנפ .הרובד ותבו שובא םהרבא :םיחאה .הטלזו בייל

 ךונח ןב לאומש ר"ד הלעבו הטלז : תויחאהו ,לאימחריו

 דרובסייו השמ הלעבו הטיא ,הינה םתבו ץרה ב"וש

 ,הטלזו בייל ןב דוד שריה רקוצ דודה ;: הדניה ,דוד סנבו

 לארשי םינבה .הרובדו ןרהא תב האל לחר ותשא

 החפשמה ינבו ץיבובוקעי הנח ,הכרב :תונבהו םהרבאו
 הוח רקוצ .הקנא התבו טקידנב הטלז ,דודו ןתנ ,ןמלז

 תב הנח רקוצ .היחו לארשי תב השּול רקוצ .בקעי תב
 לדנמ תב הניר רקוויכרַאוזץיבורוה ; הצנירפשו םהרבא

 טלבנשריק : לאומש תב הינה ןייטשרבליז-ןמטוג :הוחו
 .הזור

 : הרובד גרבנזייאו היח סמ ,הנח בוישבוג

 הלמו בקעי תב (יקסבופזוי יכדרמ תשא) הניב םאה
 לךיי '| ברה תב הרופצ ותשאו רזעילא חאה ,יודנל

 ,לאומש ,לבייפ אגרש ,לדנמ לאיחי : םהינבו רדנסכלאמ
 םייח השמ הלעבו הלג תוחאה .הכלמ הגייפו הנח ,הזור
 לרסו הדיירפ הזיור תונבהו לבייפ אגרש םנב ,ןמסקו
 םייח םנב ,ןמרֶא השמ הלעבו לדנימ תוחאה .הטיא
 .הקברו האל תונבהו

 : .י ןמטוג

 :דודו היבוט .ךורב ןרהא :ןמטוג קחצי בקעי ינב
 .האל היח ןמטוג : ךורב ןרהא תב לזייר קַארְטַאיו

 : המלש לגיפשצנלג
 םהינבו ,ןמרוק תיבל הוח םאה ,לארשי לגיפשצנלג

 .רתלאו דוד ,השמ

 :ךלמ ץרהטוג
 ךוד השמ תב הלדאו ,חלדאו ךלמ ןב הדוהי ץרהטוג

 .לחרו הימחנ ינב ,דודו המלש ץרהטוג .לרפו

 : קחצי םיובנירג
 ןב םחנמ לארשי אבסה ,.לארשי םחנמ ןב חספ באה

 ,האלו המחנ תויחאה .םייח לאומש חאה ,םייח לאומש

 .הירא לביילו ןושמש םינבהו

 : הנוי ןמטוג
 לארשי תב הוח ותשאו לזיירו הנוי ןב דוד ןמטוג

 .םהרבא ןבהו הסדהו המּולב תונבה ,הטיאו

 : הינג יקסבשרשדטטשטוג

 :םיחאהו .הטיאו ףלוו ריאמ ןב ןמלק ןמטכיר באה

 תיבל הרובד ותשאו םייח ,הניבס ותשאו ףסוי ,לאיחי

 .סודוה

 ד

 :.ה קבמוד

 .ה'זור ןמרפלש ; הנילא תבהו ןומולס ןבה ,הינגוא קבמוד

 : קחציו יכדרמ רשטיוד

 בקעי םיחאה ,הבוט תוחאה .לחר היח םאה ,יבצ באה

 יקסבשרו אבסה ; קחצי דודהו הגייפ הסיגה ,דוד שוביילו

 ןייטשנירג : הדודהו םידודה ; הדלז אתבסהו ריאמ החמש

 -תונבו"ןב ; בד רטיפצרַאווש .הרש ותשאו בקעי רזעילא

 הנח ,שובא םהרבא : (רשטיוד הגייפו בקעי ינב) חא
 .האלו

 ה

 : םייח ןמכוה

 לרפ םאהו הגייפו ןתנוי ןב בייל המלש ןמכוה באה

 םהרבא :םיחאה .גרבמורב הרובדו המלש תב הביר

 לאומש תב הרופצ ותשאו דוד לאומש ,רתלא השמ
 לבייל תשא) לטיג :תויחאה .ףסוי יכדרמ םנבו רסיא

 ,הרובד הגייפ םהיתונבו קחצי לארשי םנב .(ןמברפ

 ריאמ בקעי הלעבו לטַאמ לחר .הנחו הספ לזייר
 .הרובד הגייפ םתבו םייח םנב ,גייווצנזור

 :ןויצנב (לשא) םיובכוה
 ףסוי תב (הלוא) לחרו ,גרבנייו תיבל הנח םיובכוה

 .הנחו

 : רזעילא (ןוליא) סופנשרה
 שובאו ריאמ םהינב .הקבר ותשאו לארשי סופנשרה

 .היח םתבו

 :לחר רתסא ץיבורוה
 הנח ותשא ,גרבנטסק לדנמ םחנמ 'רב יולה לאיחי ברה
 םהרבא :(ל"ז היח הנושארה ותשאמ) םינבה תששו
 עטנ ,לשרה .המלש .סחנפ ,םידלי ינשו לרס ותשאו
 .הינשה ותשאמ הכרב תבהו ילתפנ ןבה .רזועו
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 : םחנמ רזייהצרו

 לשנא תונב) תויחאהו ,האלו לדנמ ןב לשנא באה
 ;הקבר ,דרובסייו ןועמש הלעב םע לדוה : (הלייקו
 ותשאו ןועמש :רזייהצרו האלו לשנא ינב ,םידודה
 -ונבו םחנמו לשנא םהינב ,האל ותשאו לארשי .םירמ
 .בייל םנבו הלטיג ותשאו רשא .הקברו הלדנימ םהית

 : הק'זור רזייהצרו
 תב האל םאה .הלטיגו ריאמ ןב השמ לקניפרוג באה
 ;הנח תוחאהו לאיחיו עשוהי םיחאה ,הוחו בייל שרה
 בקעיו דוד ,לאיחי .םייח :דוד"ינבו תודודהו םידודה
 תב רתסא .החרו קחצי תב היח .(הלטיגו ריאמ ינב)

 הנח .(הטניו בקעי תונב) הלהו היח .הוחו בייל שריה

 םייח ןב לאיחי .(רתסאו לאיחי ינב) ףלוו ,עשוהי .הרש

 ןמגיילק : (היחו דוד ינב) הלטיגו לארשי ,בייל .היחו
 בייל שריה ינב) ,השנמ ,השמ .בקעי ,הדלוג ,יכדרמ
 ,עשוהי .הקבר ,ןימינב ,היח ,החנ .הטני ןמניילק .(הוחו
 ,לטיג :השמ ,ףסוי ,רתסא ,עבש .ןסינ ,םייח .הלטיג

 ,קיזייא .הקבר גרבנזייא :הנחו השמ ןייטשלימ : הנח

 ומרמיצ ; לכַאמ ;רתסא .הינה ,הכרב .הסדה ,הבוט ,הנח

 ,הלייב .םולש בוארטנייו : רתסא דלפנייש ;ריאמו הטני

 ,לחר ,הזדוה ,ארזע ,הקבר ,דבכוי ,ןימינב ,רדנסכלא

 ץיבקנילג ;המילב טלבנזור ;:הלב רדנז :הלה דוד
 ;הקנורב טטשטוג :המור ןמטוג :הלה ןמצלה ;בקעי
 .הקנח ןמטור :ןרהא השמו האל ןמטוג :םירפא ןמורפ

 : קחצי ךלוו
 .טמירפו ףלוו תב לטַא םאה ,הטלזו לאקזחי ןב ףלוו באה

 .הטלז אתבסהו לאקזחי אבסה

 : הרש ךלוו
 ב"וש קחצי לארשי ןב לדנמ םחנמ יכדרמ קידיינ באה
 תב המחנ םאה ,רקוצ ב"וש םינוב החמש תב לדניישו
 גרבנטור ;עשוהי חאהו ,גרבנטור הטיא הוחו עשוהי
 ;לרפ תב האל ותשאו ,לחרו שירב בד ןב עשוהי
 .דוד תב םירמ ביורטנייו

 :רתלא יקצורגוניו
 יקצורגוניו .דירפטוג רתסאו םהרבא תב הרש יקצורגוניו
 ףסוי תב הרש ןייטשלקניפ ;החנו ףסוי ןב שרה יבצ

 רתסא דירפטוג ;עשוהי תב גילז ןייטשלקניפ .החנו

 "ניבור השמ תב הלֶאכ היח דירפטוג .הנחו קחצי תב
 .הירול הרשו םהרבא תב הניגר לזייר דירפטוג .ןייטש

 : ךלמילא ןמסייו
 תב הכור הרובד םאה ,ליטני ארבד ןב קחצי עטנ באה

 .םוחנ ,לאקזחי :םיחאהו ,גרובנסכול רתסאו קחצי

 .יכדרמו הירכז .השמ ,לאומש

 : הנח ןמסייו
 .הל'הרש םתבו ץיבלפוק טידנב הלעבו הרובד תוחאה

 : הכרב (ןמקרב) גלשקו
 .הלפו ןושרג םירוהה

 : הקבר ןמסייו
 ,לאימחרי :םהינבו הכלמ ותשאו רזעילא ןייטשפיל
 םהידלי ינשו (ה'צנח) הנח ותשאו שירב ,םלושמ
 טנבו ןמדירפ לאיחי הלעבו הוח תבה .לאומשו לאירזע
 .ןועמש

 : היבצ דרובסייו

 הנח :תויחאהו .(דוד המלש תנמלא) היספ ןוילדמ םאה
 .(הלה) היח םתבו גרובגסכול קחצי ןב השמ הלעבו
 םייח םנב .ךייר הקברו ףסוי ןב םהרבא הלעבו לטָא
 .ץיבורזייל הרובד .הדליו הכלמ םתבו

 :רמתיא רברו

 לדנימ ותשא ,הזיורו לאינד ןב רזעילא לאומש רברו

 ותשאו סינאמ םנב .ברפדלוג תיבל הכלמו םהרבא תב

 הזיור הכלמ םתב ;הנח םתדליו ברפדלוג תיבל הדניה

 ןתנ תב הקשפ רברו .הטלז הגייפו השמ ןב םינּוב הלעבו

 הלייב ןב יכדרמ םהרבא ןמדירפ ; גייווצנזור הרשו דוד

 ,אתבש ,שּובייל :םינבה ,האל תב לחר הנח ותשאו

 ;קחצי ןב בקעי ןמדירפ .הרפש תבהו השטיא ,לשרה
 .הלייב הדליהו לטַאמ טלג

 : הכלימ ביורטנייו
 .ןויצנב תב סידוהו המלש ןב שריה ביורטנייו : םיחאה

 .לאיחי .םוחנת .ליטוצ ותבו הירכז

 :באז רתלא םייהטרו
 לזייר ותשאו בקעי םייהטרו : הנידו הדוהי ינב ,םידודה

 הכלמ רתסא ותשאו םהרבא ,םהידלי תשולשו לטיג

 .םתדליו לטָא הינמ ותשאו ןרהא ,םדליו

 :השמ םולבסייו
 ליספ ותשא ,הדלוגו בקעי ןב לאומש ןרהא םולבסייו

 תונבהו ,לאונמע ,לאקזחי ,והיעשי םינבה ,רמנזור תיבל

 ,ךורבו הקלֶַא ,הרובד םולבסייו .הרשו רתסא .הקלא

 אריפש ;ריאמ קחצי ןב ןרהא טכרו ; (הדלוגו בקעי ינב)

 .השמ לארשי

 : הנשוש רניילק"רנב'ז
 תב הכלמ םאהו .הבירפו יבצ ןב בייל ףסוי רנב'ז באה

 .רבליז לזיירו דוד

 : םוחנ ןמדייז
 ףסוי :ןמדייז םירמו לאירבג ינב .תודודהו םידודה
 םהידלי ,הקליצ ותשאו לטומ .רויכלמ תיבל לחר ותשאו
 םנב ,השטכד ותשאו לשרה .הדלי דועו המילבו ןושרג
 .הידלי תשולשו הקליצ .הידלי ינשו לטיג .תבו דוד

 .הלעבו הקבר .דליו הלעבו המילב



 : דוד רבוונדייז
 םינבה .ןמכילרא הנחו רזייל בקעי תב הגייפ השאה

 הוח רתסאו הילדג תב הקבר םאה ,הילדגו ריאמ בקעי

 הוח .הילדג :היתונבו הנב ,המילב תוחאה .גלשרבליז

 ,ןמרקא תיבל האל ותשאו ללה חאה .לטיגו הזיור

 .ריאמ ,המילב .לוולוו .הוח רתסא :םהיתונבו םהינב

 ,ףסוי :המילב .הילדג ,ךורב :ותבו וינב ,רודגיבא חאה

 -רֶא הנח תנתוחה ;ןסינ חאה .הקטיא ותדכנו ,החמש
 קחצי :היתונבו הינב .ץיבוקרמ הדיירפו דוד תב ןמכיל

 הרש .הרשו הלפ ,דוד ,קַאינומ םהידליו הקבר ותשאו
 היח .הרש היחו ףסוי םהידליו רוש דוד הלעבו החנ

 םתבו השטיא הלעבו האל .רזייל םדליו לאקזחי הלעבו
 .דוד .הינמ

 : הבוט רבוונדייז

 :תונבהו ןבה .לחירו השמ ןב םהרבא לפמק לעבה

 םירמ :תויחאהו םיחאה .הספו האל לחר ,דוד ןתנ
 היח .לחרו לרפ ,האל םהיתונבו ןמולּב לאקזחי הלעבו

 .גייווצנלא תיבל ה'זור ותשאו השמ .הרש התדליו

 קיזייא .הקבר םתבו גרבדלוג תיבל הקבר ותשאו רזייל

 ;ןתגו השֶאּב ,לדיא םהינבו ןמצייו תיבל הדניה ותשאו

 לדניירב הסיגה :בונוקמ ב"ושה תב רתסא תנתוחה

 ,השמ םהינבו םהרבא הלעבו האל הסיגה .החמש הלעבו

 הסיגה .םהרבא םנבו הלעבו עבש הסיגה .החמשו ריאמ
 הסיגה .ריאמ םנבו ביורטנייו דוד בקעי הלעבו הלייב
 .רזעילא סיגה .הנטַאי

 : םהרבא גרברבליז
 יכדרמ תב הינה ותשאו הימחנ ןב לארשי גרבדלוג

 -ידלי ינשו הכלמ ותשאו השמ :םהינבו ,רנטרג לאומש
 התבו גרברבליז לדניירב תבה ,הימחנ ,ןועמש ,םה

 םירמ ותשאו (להומ) בקעי רזעילא ןייטשנירג ;הרש

 םיובלא ;לתאו הרופצ ,לחר ,לאפר ,השמ :םהינבו
 .(לאפר ינב) יכדרמ םהרבאו ריאמ ,ןרהא

 : םירפא (יפסכ) ברפרבליז
 תב האל ותשא .הכלמו לאקזחי ןב ןושרג ברפרבליז
 .הרופצ תבהו בקעיו לאיחי ,השמ םהינב ,הגייפו והירמש

 :יבצ ןייטשרבליז
 ;הקברו הטלז .קחצי .לאימחרי .הנח ,ןתנ ןייטשרבליז
 ;השמו בקעי .לטיג גייווצנזור :הוחו ריאמ ןמכוה
 .האלו ליצנב ,ףסוי םיובנזור

 : רתלא גלשרבליז
 הלייב םאה ,ןמצלה תיבל הקברו השמ ןב לשיפ באח
 ;הירא באז חאהו רבוב תיבל הטיאו הירא באז תב
 הקבר גלשרבליז : לחרו בקעי השמ תב לדנייש ןדלפ
 .ןמטוג החנו בד תב

 .....ו סקס שש

 ט
 :לדוג םיובננט

 .יכדרמ :םיובננט השאמו ףסוי ינב .תויחאהו םיחאה

 היח .השַאמ םתבו ןירגלייאמיוב תיבל הדניה ותשאו

 ,לאומש .יכדרמ םהינב ,טלבטור לואש הלעב .הכלמ

 והיתתמ הלעבו לחר לרפ .הגייפ םתבו ,קיזייא ,םהרבא

 םהרבא הלעבו םירמ .בקעיו לטומ םהינבו ץי'צרט

 דודה ;דועו הקבר .לדניירב ,השאמ םהיתונבו ןמדירפ

 *תשאו השמ :םיובננט הרפשו יכדרמ ינב ,תודודהו

 בקעי הלעבו הקבר .ותחפשמו בקעי ר"ד םנבו הלייב
 הרבוד םהיתונבו ,םינוב ,יכדרמ ,םהרבא םהינב .שיבייל

 תיבל ןבלגנל לדייא הדודה ;:םנבו הלעבו הטיא .הרשו

 ןמקב :חספו יכדרמ םהינבו םהרבא הלעב .טנמַאיד
 .ןבואר

 : הקבר םיובננט

 ברה תב הרפש ותשא .ךלמילא ןב סחנפ דנלטוש דודה

 ותשאו לארשי :םהיתונבו םהינב ,רטומלרפ יבצ םהרבא

 ,ךלמילא םידליהו ,ברפדלוג דבכוי היחו ףסוי תב לטיג
 םינוב .הלייב ותשאו רשא םייח .הכלמ רתסאו לאימחרי

 הלעבו הקלַא .תונב יתשו רדנליב תיבל הקבר ותשאו

 .דליו הלעבו ןיבלב הרש .גרבדלוג םייח ןב יאתבש
 ךורב ןמלז תונב .תודודח ; (י'צבח) הוח .רזוע לאיחי
 -לקניפ חמלש ןב רזעילא הלעבו הרש :דנלטוש הטיאו
 הינג תונבהו .רקוצ תיבל ותשאו לארשי ןבה ,ןייטש
 בקעי הלעבו רתסא .לחר .יונטרופ וינומ הלעבו
 הפי'צ .םידליהו ינשבוא ריאמ הלעבו הקבר .קישטליו
 הקלֶא .הטיא תבהו המלשו ךורב ןמלז םינבה ,ןמכוה
 ץיבוטוקומ ה'זדנַא .תודליהו גייווצנסינ לאומש הלעבו
 לאומש ןב םהרבא הלעבו יל'היח .םידלי ינשו הלעבו
 .םהידליו הלעבו הלוד ,הוח תונבהו ,ןמטּור הספו

 : הליצ ןיקמט
 (קמּומ) םהרבא םיחאה ,ןמטוג תיבל תידוהי רקנב םאה
 .(תידוהיו שריה ינב) הרש תוחאהו השמו

 :םהרבא (רוט) גרבנקורט

 הוח ותשא .לריצו לאימחרי ןב ילא רזייל גרבנקורט
 לטיג םהיתונבו ןמדירפ תיבל לדניישו יכדרמ תב הרש
 הבוט ,לרפ ,ןרהא ,לאומש ,רתלא ןמדירפ ;לדניישו
 .(לדניישו יכדרמ ינב) הינהו

 : דוד יקסבוני
 תיבל הרפש ותשא ,הקברו דוד ןב השמ לארשי יקסבוני
 ,הכרב ,הטלא ,בד ,ףסוי .יבצ ,לאיחי :םםחינבו בירנייו
 ;םייהנרוט בד הלעבו הוח ,ןמרניו לארשי הלעבו הרש
 לאיחי יקסבוני ; (הקברו דוד ינב) בקעיו לרב יקסבוני
 .בקעי ןב



 : החונמ יקסבוני

 .ןמרל הבוטו לאקזחי תב (ילתפנ תשא) הקבר קוטשניב

 .הגייפו הבּול .הבוט היתונבו המלש הנב
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 ;יבצ ץכ

 דוד תב לדייא םאה ,רתלא ןתנ ןב ףסוי השמ באה

 יריה : הגייפ תוחאהו לארשיו המלש םיחאה ,דנלדירפ |

 .היחו באז הרומי'צאר ותשא

 : לחר יפסכ
 -קילג תיבל הגייפו ןרהא ןב םהרבא ןרוקלדנמ באה

 םתבו לדנס היספו ףסוי תב לרימ הבוד םאה ,ןייטש

 .יקסבשרַאו הגייפו ףסוי ןב ןושרג ןמדירפ ; הלאכימ

 : םנוב החמש ןמצכ

 םנבו ןימינב תב האל הנח ותשא ,השמ ןב לאפר ןמצכ
 הדלוג ותשא .ןימינב ןב ףסוי גרבצרווש ; לאיחי םייח
 גרבצרווש .הרש םתבו בקעי םנב .החנ לדנייש תב

 .הנח תב תידוהיו לאיחי ןב ןתנ .ןימינב ןב לאיחי םייח

 ל

 : ריאמ ןמרדל
 רודגיבאו לארשי םינבה ,רתסאו חספ ןב לשרה ןמרדל

 הרשו הנח ןמרדל .הגייפו הכרב ,דבכוי ,הרש תונבהו

 לאקזחי תב רתסא ןמרדל .(רתסאו חספ תונב) האל

 לאומש םינבה ,לאקזחי ןב שיבייל 'ץיבומייח ; טמירפו

 ותשא ,שיבייל גרבנזור ;טמירפו האל תונבהו ןמסוזו

 ןועמשו ריאמ .ףסוי שריה םינבה ,לאקזחי תב הנח

 ןבה .ףסוי שריה גרבצלז ;הלייבו לזייר ,רתסא תונבהו

 תב לדנימ ותשא ,שיבייל ןמרניח ;היח תבהו ןרהא
 הווארט : היחו לזייר .רתסא תונבהו ןבואר ןבה ,לאקזחי

 .ןמרדל רתסאו חספ תב לחר ותשא ,לבייל ןב בקעי

 .טמירפו הקבר תונבהו רב שריה .לבייפ םינבה

 : הנח םיובננט-רגנל
 .ןימינב המלש ונבו ןרהא ןב לפמיג יכדרמ רגנל

 : הלטיג גרבדלוג-ואלסל
 באה ,(ל"ז ריאמ קחצי 'ר תנמלא) החנ ואלסל אתבסה

 :היח תוחאהו ,ץיבולפר תיבל הבּואט םאה ,דניקסיז

 ךונח םהינבו הדניה ותשאו השמ :תודודהו םידודה

 .םהרבא םנבו רצלז תיבל לחר ותשאו המלש .ביילו

 האל ותשאו ךונח .הלרפ םתבו הנח ותשאו והיעשי

 לאומש .םהרבא םנבו דבכוי םתב ,גייווצנריב תיבל

 היח .לסיזו הנח םהיתונבו לפוק תיבל הדיירפ ותשאו

 השמ הלעבו הבואט .יקצרבוד הוח התבו ץיבורוה

 בד ןב בקעי ואלסל דוד"ןב ;לאירזע םנבו גרבנזור

 דוד"ןב .דוד םנבו סלגנירג תיבל הניגר ותשא .םירמו
 .םירמ םתבו רנק תיבל הביל ותשא ;םהרבא גרבנזור

 .השמ ץיבורוה .בילטוג תיבל םירמ ואלסל דודיתב

 ₪. יו

 : בקעי לטנוול
 ןבה .םיובנריב הרשו השמ תב הרובד םירמ השאה

 היחו ןתנוי ןב ןרהא לטנוול ;הנח תבהו ךורב השמ

 האלו הרש ,לחו לטנוול .דוד ףסוי לטנוול .םהרבא ינבו

 ,לארשי ,האל ,לפוק ןמלצרפ ; (הטיאו רזעילא תונב)

 .טמירפ .השמ

 : קחציו בקעי רלדנהרדל
 ןרהא השמ תב םירמ םאה .לרפו םייח ןב ןושרג באה

 ותשאו השמ :תויחאהו םיחאה .דלוגנורק הרש היחו

 דנב-בוה הלעבו הקבר .לרפ םתבו םחנמ םנב ,לטיג

 שיפפלק הרש .לאומש םייח םנבו ףסוי ןועמש ןב דוד

 הרובד .היבצ .לרפ םתבו (י"ג שיפפלק בקעי תשא)
 .הנחו

 :ףסוי ןיול
 בד תב לדנייש םאה .הדוהי ןב ןושרג םהרבא באה

 .הבויל הדניה תוחאהו

 :ןרהא הגנל
 יכדרמ הגנל .גרברבליז בייל שריה תב הנח הגנל

 הגנל .רגירק השמ תב רתסא הגנל .(ןרהא ינב) האלו

 ןמשיילפ : (דוד יכדרמ ינב) הלופו הוח ,לאיחי ,בקעי

 ,גרברבליז הדוהי תב הכלמ ותשא ,לרב ןב לארשי

 .לאיחי םנבו הנחו רתסא םהיתונב

 מ
 | | :ןועמש רויכלמ

 ;םולבסייו תיבל הנידו ןתנ ןב והילא םהרבא חאה

 .סקמ רטבילג סיגה

 :הכלמ גרבשריק"יקסבורכמ
 ;לדנימ םתבו ליסוי םנב ,לחר ותשאו השמ יקסבורכמ

 ינשו הרש ותשאו םולש םייח :הל'היחו השמ ינב

 םהינב .קַאווטיל תיבל לדנייש ותשאו ןועמש .םהידלי
 .הל'היח םתבו ףסויו לאומש

 :הימחנ ןמלימ
 הנח ותשא .לטיגו רזעילא השמ ןב בד קחצי ןמלימ

 םהרבא .לבייל םינבה ,רבוונדייז לזיירו השמ תב לחר

 .הגייפ תבהו ןועמשו

 : םרוורלק 'בגה ותוחאו (זירפ) סלר'צ גרבצנימ
 הינמ םאה ,הרשו לאימחרי ןב המלש גרבצנימ באה

 ,השמ .הנוי : תויחאהו םיחאה ,קַאסורפ הרובדו השמ תב
 .סיבופ הינורב .ןייטשדלוג הלה ,רטכש הינרפ ,הניגר

 : םייח םיובלדנמ
 תוחאהו .לטיגו רזעילא םייח ןב לארשי םיובלדנמ באה

 .(רתסאו לארשי תב) הלול



 : הניר םיובלדנמ
 הננ תוחאהו ,הצנירפשו בקעי ןב םהרבא םיובננט באה

 ןב (קטַאימ) םחנמ ןייטשנרוב ; (הגייפו םהרבא תב)

 .הטוגו רדנסכלא

 :רתלא םיובלדנמ
 ןב שיבייל םיובלדנמ .(לדניירפו רתלא תב) הלב תבה

 הרובד ,ןטשק דבכוי :תונבה ,האל הרשו לאומש
 :םינבהו ,לזייר ,הקבר הליב ,ןמטוג לחר .יקצינלמח

 .(הרש היחו שיבייל ינב) השמ םהרבאו עשוהי ,קחצי

 :דוד (ידקש) ןמלדנמ
 ;הגייפ הנחו לאומש קחצי תב הבול קוטשניב"ןמלדנמ
 השמ תב לזייר טייה ;הרובדו ןרהא ןב השמ קוטשניב

 : (לזיירו ךלמילא לארשי ינב) הינבו ןמלגופ המולבו

 יקסניטסוג תיבל רתסא ותשאו (םחנמ) לדנמ בקעי

 .םדליו ותשאו לאכימ .המלש .םידלי ינשו

 : הנשוש החנמ
 .הקבר : תונבהו ה'צרב תב לדנימ הליק ,לשיפ רגרבנייי

 לזיירו האל הבוט סטריווזיוה ; הרובדו הגייפ ,האל לחר
 .(ה'צרב תונב)

 :דוד תילגרמ
 ןתנ תב הרש ותשאו דוד ןב רזעילא השמ תילגרמ

 ותשא םע קבוו ןבהו הינורב תבה ,ןתנ קרש ;קרש

 ןב רדנסכלא הנבו .קרש ןתנ תב ,לטָא סקופ ;קוניתו

 דוד תב הנימ ןמיינ :ילתפנ ונבו םייח ןמיינ ;7זה
 .לארשי םנבו טלבנזור תיבל םירמו

 : הזילע יזרא-תילגרמ
 ותשאו קחצי םהרבא ןב לאיחי םחנמ בקעי תילגרמ
 :םהינבו ,רשייר הרשו יבצ לאומש תב תידוהי הנח

 ןינ .יבצ לאומש רשייר :היבוט ןרהאו ריאמ יאמש

 .ל"צז ןמדירפ (עלעשרעה) יבצ ברה בוקטרו'צמ קידצהל

 יבצ לאומש ינב) המיסו םהרבא םחנמ ,יאמש רשייר
 .(םיובנשריק תיבל הרשו

 : לסיז אבירו הכלמ תילגרמ
 .תנסאו ב"וש םינוב 'ר ןב ב"וש לדנמ קחצי רקוצ באה

 םולש חאה ,ןמסלדנה הדלוגו השמ תב לדנימ םאה
 .הקברו לטיג תויחאהו

 :הכלמו לאומש תילגרמ
 ,רבליז דוד תב הזיור הדניה ותשא ,רזעלא םיובנשריק |

 :םהיתונב .ץרפ ,לרב ,השטיא ,לאיחי ,בקעי :םהינב
 ותשא ,השמ גרבנטסק ;:םהיתוחפשמו הרפשו הכלמ
 הליהת :םהיתונב ,רקוצ ב"וש םינוב 'ר תב דמבכוי
 ,םהידליו לאלצב הלעבו הכלמ ,םהידליו ןועמש הלעבו
 .םינוב םנב ,.םהידליו הלעבו הלדנייש

 : אנינח תילגרמ
 םינוב 'ר תב הקשידו לאקזחי םייח ןב רזעילא באה

 תויחאה ,לאקזחי תב דבכוי הגייפ םאה ,.רקוצ ב"וש

 םהרבא ינב ,םירבחה ; לאימחרי לרב חאהו לזיירו האל

 .םהיתוחפשמו לבייפו ןרהא ,םוחנ :רקצולפ

 : הנח תילגרמ
 לבייפ אגרש ברה תנמלא) ליטוצ הכלמ ןמדלימ םאה

 ליטפש הגייפ תוחאה .קינשטופ היחו לשיפ תב (ל"ז

 בקעי לארשי חאהו ,גנילרפש ףיזוי ןב המלש הלעבו
 ַאינוס ןמדלימ הסיגה :לאיחיו יכדרמ ןרהא וינבו

 ;הטולרש התבו ץיבוקנזור תיבל (ל"ז לאיחי תנמלא)
 ,הבלצ ןמטלַא :ל"ז ןמדלימ ןרהא ברה תונב ,תודודה

 .הזיורו ליטפש .הדניה היתונבו לאיחיו לשרה הינב

 ותשאו ףסוי םייח :התבו הינב .,הרובד םיובנשריק
 .םהידליו הלעבו היח ,לאיחי ,םהידליו

 : עשוהי סלזיימ
 םאהו .הביל הטלצאו רודגיבא ןב (לבייל) הירא באה

 .גרבנטור הוח הטיאו עשוהי תב הדירפ

 %- | : הניגר סלזיימ
 יכדרמ תב הטני םאה ,לחרו לדנמ ןב והילא ןמרוק באה
 תיבל הבואט ותשאו םהרבא :םיחאה ,רלימ לדנימו
 ותשאו המלש .קרמו הניר ,םירמ םהידליו גרבדלוג
 ותשאו םייח .הווֶאו םירמ םהיתודליו הקצולס תיבל הנח
 .קרמו הקריא ,היצילפ םהידליו הקזדורגוניו תיבל םירמ
 .קרמו הרש םהידליו ץיבוקרב לארשי הלעבו לרפ תוחאה

 : לאומש קידיינ
 תב לידניישו ב"וש קחצי לארשי ינב .תויחאהו םיחאה
 .רצנפ לפוק תב לזייר ותשאו דוד :רקוצ ב"וש םינוב 'ר
 תיבל הגייפ ותשאו בקעי םהרבא .דועו םירפא םהינב
 סַאלב תיבל הדניה ותשאו השמ םנב ,ךיירנדיירפ
 לאומש הלעבו יקסלקיווז הנח ויתונב ,דבכוי םתדליו
 היח .ריאמ הנבו טלג הכלמ ,לשיפ םירפא םנבו
 .(ץראב רטפנש םהוש םינוב החמש לש ומא) קינשטופ
 קחצי םנבו הקרצו לאומש ןב בקעי הלעבו ןמקב הרש
 .(ה'ציא)

 :םהרבאו רתסא זיוהיינ
 יכדרמ ןבה .הביל היח ותשאו םולש הנוי ןמנזייא
 .לטיגו הטלז ,לדניירפ תונבהו

 : השנמ ןמיינ
 הקברו ןרהא תב לרפ םאה ,םהרבא ןב קחצי באה
 .החמשו השמ םיחאהו



 ו יו ₪/ תת ₪7

 ותשאו דרנרב םנב .רואבגיונ תיבל הינמ ותשאו ףסוי ַס
 ליטפש רוטנס ;םהידלי ינשו יקסנר'צש תיבל הינמ :ה שמ יקסבשטס

 ןמפיוק תב רתסא גרבסקו ;רגיצנד הנידו לבייל תב ןייטשריק שריה ר"ד הלעבו הרובד .לטיג תויחאה
 הרבודו בקעי ןייטשניבור ;םידליו הלעב ,היתבו .םהידלי ינשו

 .םהידלי תעבראו
 : םולש יקסני'צברטס

 פ .לרפ הרש תוחאהו .ךורב ןב דוד בקעי באה

 : הדירפ דלפסורג-לקנרפ
 תב לחר ותשאו הצנירפשו לארשי ןב סחנפ לקנרפ חאה : הבוט ןיטיס

 (ל"ז טנמַאיד םולש תנמלא) המחר טנמַאיד ; הרשו ףסוי תב הינה ותשא ,הנידו םייח ןב לרמש ץיבונירטיצ
 למימ טנמַאיד ;הנחו ןייטשפרג האל הרש :היתונבו ,לואשו השמ .לאומש .ןרהא םהינב ,גרבנזיו לרבו הבוט
 הצנירפשו לארשי תב (ל"ז טנמַאיד לארשי תנמלא) .הרֶאוו .הקבר .הנרשט םהיתונבו

 השמ ןב םהרבא הלעבו האל לחר :היתונבו ,לקנרפ
 הלעבו הנח .הלאיראו רתסא םהיתונבו הבלס ליטמו : דוד ינדוטס

 בקעי םיובנשריק ;בקעי םנבו ןמרוק דוד ןב ריאמ םנבו לאלצב הלעבו דודו הקלַא תב הרש גרבסגינה

 ;המולבו ץרפ תב המיס יקצשוב ;האלו המלש ןב לשיפ תב המיסו .דודו הקלַא ןב שובייל ינדוטס ; לאונמע
 הנוי תב הטיימ ןמרה ;םהרבא תב רתסא םיובלפפ ותשא ,דודו הנח ןב לאומש םיובנריב ;בילטוג ןתנ

 הנח ותשאו .הבירפו הנוי ןב לוונייז ןמזייפש ; לזיירו ןמשיפ :הדוהיו דוד םהינבו הטלזו הדוהי תב לידננג

 וינבו ,יכדרמ ןב ריאמ גייווצנזור ;הנידו יכדרמ תב דנזייא ; לדנימ תבהו הדוהי ןבה ,הטלזו הדוהי ןב ךלמ

 ;םירמו שריה ןב הדוהי לאוי ןמפיוק ;םהרבאו םייח .הטלזו הדוהי תב הלייב ותשא .הפיצ ןב לרב גרב
 הלייב טייהנומ ; לוונייז לאומשו ךורב והילא ןמזייפש ;הפיצו לדנימ םהיתונבו םהרבאו שובייל םהינב

 .הלכו השמ תב .היחו ףסוי תב לטַא יקסבוטפוא

 | - : הדירפ ןמצייוודזיראפ : רתסא ץיבוגרס

 ,בקעי תב האל לחר םאה .לדנמ ןב יכדרמ םייח באה תב הספ םאה .הקברו ףסוי ןב לטומ גרברבליז באה

 תוחאהו ,לשיפו לאימחרי ,לבייל ,םהרבא .לדנמ :םיחאה לדננג .ןמטיג :תויחאהו חאה ,ברפדלוג הינהו בקעי
 | .הרובד הלעבו הניד הרש .םהידלי ינשו ןמדירפ ףסוי הלעבו

 הינה .הנח .םהידלי ינשו זיוהיינ הרשו השמ ןב ילתפנ

 :גרברבליז הקברו ףסוי ינב ,היתודודו הידוד ; הרובדו

 ותשאו אנח .ןלפק הליק תב לטיג הלייב ותשאו םהרבא

 ברפדלוג הנחו םולש תב לחר ותשאו שובייל .םהידליי |

 ,םהידליו ותשאו ןמטיג ,הנח ,קחצי לארשי :םהינבו

 לטיג .םהידליו ותשאו ילתפנ .םהידליו ותשאו ןימינב
 לדניירב .שרה םנבו המחור םתב .רקוצ שיבייל הלעבו

 לחר .המחורו השטוג םהיתונבו יקסבינל'ז ןרהא הלעבו

 םהרבא הלעבו רתסא .םהידלי ינשו םיובנמלפ הלעבו

 ינב .היתודודו הידוד ; ןועמשו לטומ םהינבו ןרטשלמיז
 ןתנ תב םירמ ותשאו ילתפנ :ברפדלוג הנהו בקעי

 יכדרמ הלעבו הרופצ .םהידלי תשולשו ברפדלוג תידוהיו

 הנחו .לדננג ,לחר םהיתונבו קחצי לארשי םנב ,רקוצ
 ןמטיג םנב .םיובננט עטנ הלעבו לחר .םידליו הלעב םע

 הקרס .םידליהו םהילעב םע הלוטו הנח םהיתונבו

 עשוהי ,יכדרמ .ןמטיג םהינב ,זיוהיינ השמ הלעבו
 הלעבו הנח רתסא םתבו .םהידליו םהיתושנ םע קחציו

 :יכדרמ דלוגנייפ
 םאה .ןמסורג תיבל הקברו השמ ןב ריאמ המלש באה

 תיבל לרפ רתסאו רקוצ והילא םהרבא תב לדנייש הרש
 השמ תב הרש ותשאו בקעי :תויחאהו םיחאה ,רטומלרפ

 ותשאו דוד לארשי .םירמו היח םהיתונבו הבלס לטמו
 הטיא .והילא םהרבא םנבו רטכייל יכדרמ תב היח
 .לאומש הירא .ןייטשפיל רזעילא ןב לאימחרי הלעבו

 השמ תב הנינפ רתסא רטומלרפדרקוצ :תודודה ; ךריב

 בקעי לאימחרי הינב ,הקבר רקוצ-ןמדלפ .הנחו ריאי

 תשא הבלצּו ,הלייב ,לחר ,הבהז :היתונבו לאומשו

 תב (קיזייא תשא) הרש היח דלוגנייפ .םיובננט ףסוי
 םהרבא םנב .רגנילק תיבל םירמו גרבנזור לאומש

 ןמסורטש םהרבא הלעבו לחר .הטיא :םהיתונבו הירא

 והילא םהרבא ןב ריאי השמ רקוצ ; (הבוט) לטיג םתבו

 בד תב היח ותשא .רטומלרפ תיבל לרפ רתסאו
 .היחו המּולב םהיתונבו ןימינב םנב ,רבשייג המולבו

 :ןייטשלקניפ .םידלי ינשו ץיבומרבא השמ הלעבו הרש | .םידליו
 תיבל החנו ףסוי תב האל ותשאו השמ ןייטשלקניפ הלעבו לחר :םהיתונבו ברפדלוג ןתנ הלעבו תידוהי

 .הלוטו הטיא םהיתונבו ןמחנ םנב .רבורשפ לארשי ,םידליו הלעבו רתסא .םהידליו ןמסקופ קחצי
 עשוהי ןמרקא ;הדניה .,םידלי השימחו ותשאו קחצי
 :םהרבא סקופ םתבו קחצי לארשי םנב .הרבוד ותשאו הקרסו םייח ןב
 .רתסא תבהו והילא ןבה רוטנס ;לטיג הלייבו םהרבא ןב השמ ןמצייו ; הינה



 : ןמדירפ
 םהינב ,האל ותשאו ליטַאמו יבצ ןב קחצי ןמדירפ

 ןמלדנמ ;:הבוט םתבו .לארשי םייחו ריאי ,ןתנ לאומש

 ילתפנו האל תב הבוט ותשאו םירמו לאומש ןב ףלוו
 םהרבא תב היח ותשאו םהרבא טלבנשריק ; ברפדלוג

 .ץיבשידק תיבל הכלמו

 :והיתתמ סניפ

 סניפ והיתתמ תנמלא) רויכלמ תיבל תידוהי אתבסה

 ןב בקעי באה ;ןושרג הנבו הנחו האל היתונב ,(ל'ז

 .גרברבליז שריה יבצ תב השיג םאה ,תידוהיו והיתתמ

 סנבו ןילמ תיבל הנח ותשאו יכדרמ :תוחאהו םיחאה

 -וקי םיובנגייווצ דודה ;הלפ הרופצ ,ןושרג ,דוד .בייל

 .והיתתמ םנבו סניפ והיתתמ תב הרש ותשאו לאית

 ;השמ ןייטשדלפ
 ,ףלוו שריה תב האל םאה .הרשו לאפר ןב רזעילא באה
 הרפש תויחאהו ,ףלוו שריה ,לאפר ,בקעי :םיחאה

 .הרלקו

 : הבוט 'זסיפ

 .לזיירו הכלמ .הבואט : םהיתונבו הטֶאו השמ ןמדירפ

 יטלפ .,םייח ,לאיחי םהינב ,הקלַאו םהרבא ןמדירפ

 לארשי הינב .הקבר גרבנייטש ;היתב םתבו ,.ןועמשו
 .הבּואט תבהו :לטומו ןימינב

 : היבוט ןמדירפ

 לארשי תב הרש היח םאהו ,הקברו חספ ןב בקעי באה
 אתבסהו ,רדנל בייל לארשי אבסה ;רדנל הבוטו בייל
 רתסא ותשאו לסוי :םהינבו ,ץיבקשורג היבוט תב הבוט
 שרה .היבוט םנבו ותשאו לאומש ריאמ ,הלב םתבו
 םירפא וינב ,ןרהא ןמרל :;םידלי ינשו ותשאו לטומ
 ,הרש ,לשרה .ןמלז ,השמ ןהכ ;הדניה ותבו בקעיו
 ;הפואה ןמפייזו לאומשו ליצג ןמפייז : הרובדו לדנייש
 ירעטיידנאט,ה ה'לרב ;היבוט ןב לוולוו ץיבקשורג
 .םידלי השולשו ותשא ,(הבוגרט 'חרמ)

 :יכדרמ טלבריפפ
 לטומ תב הדלז םאה ,הפיצו סחנפ ןב המלש באה
 שיבייל םייח :םיחאה ,ןמרבוה לרימ הלייבו (דמלמה)
 .לדנייש הפיצו היח :תויחאהו .קחצי םהרבאו

 : בד םלפרטופ
 ויתונבו ,ריאמו ףסוי וינב ,שובייל ןב רזעילא םלפרטופ
 יבצ םלפרטופ .יבצ תב הסדה םלפרטופ .רתסאו םירמ
 .(בד ינב) בקעיו

 : לאקזחי לקנרפ
 תב לרַפ םאה ,רמתו לאקזחי ןב אנינח רזעילא באה
 .(הינר) הסדה הקבר תוחאהו ,ןמטכיר הטיאו ףלוו ריאמ

 : השמו ריאמ לרפ
 רתלא המלש תב םירמ םאה .םהרבא ןב לדנמ דוד באה

 ןמפיל רזעילא :םיחאה ,(ל"צז "תמא תפש,,ה לש ויחא)
 םתוחאו .סחנפ ,םהידליו ותשאו לבייל ,םהידליו ותשאו

 .החפשמהו לסיז ותשא .;םחנמ יקסנר'צש ;רתסא

 : הלרפ לרפ
 תב הכלמ םאהו ,ףלוו לארשי ןב דוד ץיבומרבא באה

 .טטשנזייא יכדרמ

 : לאומש הלרפ
 (הנחו עשוהי ינב) המלשו לאיחי .הביר .לדנה הלרפ
 .םהינבו

 :ןרהא ןמדלפ
 הנח ותשא ,רתסא היחו חספ ןב לאיחי ריאמ ןמדלפ

 הביל הנח ןמדלפ .הדיירפ םתבו הלמו ןרהא תב הרש

 .הקברו לאומש תב לרפ ןמדלפ .הבוטו לאיחי ריאמ תב

 : הרש ןמדלפ
 םהיתונבו השמ םנב ,הדירפו ריאמ קחצי יקסבונלוו

 .האלו רתסא

 צ
 : (שובייל) הדוהי רקוצ

 ב"וש םינוב 'ר ןב ב"וש ךורב לשיפ םחורי אבסה
 דהו ,רפוק קחצי לארשי תב ל'רתסא אתבסה ,תנסאו
 ותשאו ךלמילא עשוהי ,ותחפשמ םע יבצ םייח :םידוד
 יול :ויחא .הנח ותשאו דוד ,גרבצלז לבייל תב הינואיל
 האל ודוד-תב .םינוב החמש םנבו הלטיג ותשאו לאיחי
 ןייטשנרוב םירבחה .היתונב יתשו הלעב םע הנחו דוד תב
 .(זירפ) ותחפשמו לשיפ ברפדלוג .ותחפשמו לארשי
 םיובננט קודצ הלעבו לטַאמ .דלוגנורק ה'לחר : ויתוסיג
 -נורק תיבל לחר הנח ותשאו םייח םאטש .םייח םנבו
 םנב ,רנב'ז תיבל לרפ ותשאו השמ ןמלגיצ .םנבו דלוג
 תיבל החטא םירמ ותשאו לאיחי יקצילשיו .םתבו
 לאקזחי דלוגנורק .םהיתונבו םהינבמ קלח םע דלוגנורק
 .םהיתונבו םהינבמ קלח םע רדפדלוג תיבל היח ותשאו
 לארשי קילטנמ .ותחפשממ קלח םע הנוי דלוגנורק
 םהיתונב ,םהינב םע דלוגנורק תיבל הציה ותשאו ריאמ
 -נורק תיבל הזיור ותשאו ךורב ןייטשניבור .םהידכנו
 הבירפ ותשאו לשרה רנב'ז .םתחפשממ קלח םע ךלוג
 .םתחפשממ קלח םע דלוגנורק תיבל

 : הפי רקוצ

 הביר םאה ,תנסאו ב"וש םינוב 'ר ןב השמ רקוצ באה
 םהרבא .הטיא ותבו בייל :םיחאהו ,םיבכ השמ תב
 ;רודגיבא .לשיפ .ריאמ .יכדרמ .בקעי םנבו הדלוג ותשאו
 .ותשאו השמ ןב קחצי םיוב
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 : הנחו םינוב רקוצ

 םיובנירג : הרש ותבו ב"וש לשיפ ןב םהרבא רקוצ באה
 .(השמ ינב) ריאמו בקעי .עבש

 : ןימינב רקוצ

 לארשי .חנ :הינב ,גרבנזור היחו הדוהי תב המיס רקוצ
 הירא םנב ,טרופפר היחו קחצי תב םירמ ותשאו
 המחנ הקבר .הרש :היתונב .הבוטו היח םהיתונבו
 .הבוט םתבו בד הירא םנב .ךברוא םחנמ הלעבו

 :לחר םובנירטיצ
 ותשאו יכדרמ :גרבצרווש לטיג הגייפו והירמש ינב

 .6-ה ןב ריאמ םדליו םיוב בקעי לאומש תב עבש

 םנבו הלופ םתב ,ןמרוק תיבל הנח ותשאו ןועמש

 םתבו םיובציפש השמ תב הלה ותשאו יבצ בקעי .ןמלק

 םהרבא : םהינבו גרבצרווש קחצי הלעבו לזייר .תידוהי

 הנה הרש .בד םייחו לאקזחי ,ךונח .המלש ,השמ

 הרש ןמרמה :הבוט התבו םהרבא הנב .ןייטשניבור

 .עשוהי תב

 :דוד (ןמטכר) ינוקדצ

 הטיימ םאה ,בייל דוד ןב םינוב השמ ןמטכר באה

 ,םהידלי םע ותשאו והיעשי :םיחאה ,גייווצנזור תיבל

 תשא) קַאווטיל הל'הנח :תויחאהו ,ףסוי ,ןרהא לארשי

 ילתפנ תשא --  י'צכּור) לחר ,הידליו (י"נ לאיחי

 .דליו (י"נ יקציבונילג

 :לארשי (יבצ"ןב) גרבנגייווצ
 הרש תויחאהו .הגייפ ותשאו הטיאו יבצ ןב דוד חאה
 יכדרמ לארשי ןב םייח גרבנגייווצ : הדלוגו לדניירב

 לארשי ןב לאוי ברפדלוג ;רהיצליו תיבל רתסא ותשאו
 .רהיצליו תיבל םירמ ותשאו

 ק

 :םירמ ץיבשידק
 התדליו .ץיבשידק באז םייח תב הלטס יוסוק תבה

 .(י"1 יוסוק דראודא תב) תור"הנא

 : ףסוי ץרוק
 הספו בקעי תב םירמו ,לחרו ןושרג ןב םייח ץרוק

 ;:הספו בקעי תב הנלה ץרּוק .ללהו השמ :םהינבו

 .(הנלהו םהרבא ינב) השמו הזור יקצוגיו

 :םייח רלצניק
 תיבל קחצי תב הכרב םאה .דוד קחצי ןב בקעי באה

 רבפדלפ :םחנמו השנמ טרופפר ;דוד חאהו ,טרופפר

 .םירמ רקוצ ; הלדנימו לארשי

 וסת תוהרההההקהוטהה קוק

 רם"

 : םנוב גרבשריק

 תב הטיא םאה .הרובדו לדנמ ילא ןב והיעשי באה
 דזוק תיבל הרש ותשאו חספ :םיחאה .םיובננט ןרהא
 תיבל לידננג ותשאו לארשי .םהיתונב יתשו יקסבול
 ןייטשנירג תיבל לחר ותשאו השמ .םתבו ןייטשריפס
 ,גרבדלוג הילסוי תב ותשאו ףסוי .ותשאו דוד ,םהידליו
 םובלא ףסוי הלעבו השטוג :תויחאה .המלשו לאומש
 .האלו הרובד ,הדליו

 : האל ןמניילק
 תיבל הרש םאה ,הנחו יכדרמ ןב לטומ הנורוו באה

 גובנטסק הדודה ; הקברו הנח תויחאהו השמ חאה ,ןירּוא
 .חספ הנבו השצ התב ,.ןירּוא תיבל הבוט

 : בקעי יקסנילק

 םנב ,הבואט ותשאו .הטלאו ןתנוי ןב ןרהא יקסנילק

 .לחרו הדניה םהיתונבו השמ

 ןימינב ןמלק
 (לארשיב רטפנש ,לבט דוד תגמלא) לדנימ הביל םאה

 ןבוארו לארשי הינב ,יקסבוקנימ הספו הדוהי םהרבא תב
 .לדנייש הנח התבו

 : הלופ לדניירק
 ה'לטיג םאה .לארשי ןב השמ לאיחי רסוורפוק באה

 הלעבו (הינג) הדלוג תוחאה ,דלפיינ האלו שיבייל תב

 גרבנזור השמ תב לחר ותשאו לשרה חאה .םהידליו

 ,האל לחרו שיבייל ןב םוחנ דלפיינ דודה ;הירא םנבו

 .ה'לגייפ ותשאו

 : דוד רלייק
 הלפ ותשאו עשוהי :תויחאהו םיחאה ,השמ םייח באה

 התבו דמלמ הרובד .(קָאוופ) לבייפ .םנבו סניפ תיבל

 םהינבו | (ינגד) ןמרוק ףסוי הלעבו הפיצ .השוינר
 .בד יבצ תב סוורפוק השאמ :תודודה ;קָאווסו קטאימ

 ,ןהידלי םע הרובדו הקלס תונבהו הקסלופובונ הנח

 .םהידליו ותשא .םהרבא רלייק ;קָאינומ ןבהו

 : (ליזרב -- ולואפ .טס) בקעי הלעבו הניגר ףלוו-רלטוק

 רלטוק יכדרמ באה .(ץיוושואב הפסנ) לארשי ןבה

 תיבל הינוס ותשאו דוד :תויחאהו םיחאה .הנח םאהו

 הקלַא ותשאו השמ .הקנריאו הקלירמ םהיתונבו סנייר

 הלעבו לחר .םוחנו רדנסכלא םהינבו סקופ םהרבא תב

 בויבולוג הילטנ .הידיל םתב םע ץיבורדיצ םהרבא

 ונבו סחנפ בלסימשפ סיגה ;דרַאודאו לאיזוע הינבו

 .לאימחרי

 ות יקסוופוםקת תפוהכ תקנה



 ו |

 :םוחנ לאיחי לבונק
 רזעילא לבונק : טפזנייו הדלוגו לבייל תב האל השאה

 לבונק .היח םתבו דוד םנב .לרפ ותשא ,ליטָאו םוחנ ןב

 ,השוש הנח ותשא .הוחו קיזייא לאומש ןב הדוהי המלש

 גרבנייו לאוי הלעבו לרפ םתב .אביקעו בקעי םהינב

 לבונק .הקבר הנחו רזעילא תב לחר לבונק .דוד םנבו

 ןמרטופ ;םהיתוחפשמו ויתונבו ותשאו (דמלמה) םוחנ

 ,ןמלדנב דבכויו קחצי תב הבוט ותשא .באז לוולוו

 תשלשו הלעבו הנח םתב ,לאיחיו ןתנוהי .קחצי םהינב

 לרפ ותשא ,דבכויו קחצי ןב לשיפ ןמלדנב ; םהידלי
 ,ןהידליו ןהילעבו הוח .היח הגייפ :םהיתונב ,האל

 השולשו ותשאו באז ,ןמלק ,ןתנוי ,קחצי :םהינבו

 קחצי ןמגז ; לזייר ותשאו לשנא ןב םוחנ ןמלטש ;םידלי

 ןועמש ,הדוהי המלש : םינבה .(הזיור הקבר לש הלעב)

 ןיוול ; לדניירבו לידננג היח :תונבהו ,לשנאו ןמלז
 לאימחרי תב הסדה ותשא .הנחו לאקזחי ןב לידנמ

 :תונבהו .לרב ,לאקזחי ,ןתנ ,בקעי :םינבה .הכלמו

 הלייק ,רזעילא ,הלטיג .הנח ןיוול ;:הלטיגו הקשר

 .הכלמו

 :הקבר רלצק
 :קחצי ןמגז ינב ;ןמלזו השאב תב לזייר ןמנייטש

 .לידניירב ,לשנא .ןועמש ,לדיי המלש

 :ימענ סוארק-ךאלמ
 השמ תב היח ותשא ,רתסאו בד ןב לבייפ אגרש ךאלמ

 .רב בדו לארשי םהינבו .דלוגנייפ תיבל הקברו

 : הדע לברק
 תב הגייפ ותשא ,הבוטו ןועמש ןב ףלוו םוחנ ןוזרתסא
 הדוהי הלעבו לטיג :תונבהו ,טסברה תיבל הלגו רזייל

 בקעי הלעבו ה'צכמ .רזייל םדליו יקסיבורטס (הדוי)

 לדנייש םיובנזור ; הל'הוחו הל'הנח םהיתודליו סָאייפ
 ,לידנמ ,ןועמש ,והיתתמ םיובנזור .הידליו ןועמש תב

 .הרשו הלריצ

 : הבול (ןוזרתסא תיבל) ןמסוק
 לטומ :םהינב .הסדה ותשא ,(דמלמה) לשרה ןמסוק

 ,.קחצי ,לאומש ,םהידליו ותשאו ריאמ ,.םהידליו ותשאו

 .םידלי השולשו הלעבו הנה ,לחר :םהיתונבו

 : הרופצו הירא םואבנשרק

 .תיחו הלמ ,לדנמ םואבנשרק

 : לאומש ןטשק
 הנחו השמ תב הרופצו .,דבכויו בקעי ןב לאומש ןטשק

 .גלשרבליז

 :הכרב ןד'זק

 תב האל הרש םאה ,ןמלק ןב בקעי לאומש םּואב באה
 .םידלי הששו לאיחי הלעבו דבכוי םואב ; בייל שרה

  םואב .הבילו רתסא םהיתונבו היח ותשאו לאיחי םואב
 םואב .הלזיג םתבו הרוד ותשאו (ריני'גניא) ףסוי

 (םואב השמ תשא) לחר םואב .לחר ותשאו עשוהי

 קרמ גרבצרווש ;הרימ םואב .ריאיו עבשדתב םידליהו

 ;דרשיר םדליו םואב תיבל הניבס ותשאו (ריני'גניא)

 ןתנ רכילב ;םידליהו םואב תיבל הגייפ םולבנזור
 .סוקניפ גייווצנזור ר"ד ; הנח ותשאו

 : הנח טכילנבור

 זב ןתנ אבסה .בילטוג ןתנ תב היספ רנורבסקּופ םאה
 ,רלדא לחר :תויחאה :הלב אתבסהו בילטוג בקעי

 המלש :בילטוג ןתנ ינב ,תודודהו םידודה ; החונמו היח

 ,םהינבו הניגר ותשאו רזייל .םהינבו הגייפ ותשאו הדוהי
 .סהיתוחפשמו .המיס ,הרופצ ,לטיג ,בקעי

 :רתסא ךילדר

 שירב רדניו .גרבדלוג תיבל הנחו שירב ןב קטומ רדניו
 .הניניו יכדרמ ןב

 :ריאמ ןיבור
 .ריאמ תב למיצ לריצו ,ףסוי ןב והיעשי ןיבור

 : הדוהי גרבנזור

 ןועמש גרבנזורו .םואבנירג תיבל הקבר היח גרבנזור
 .בקעי ןב

 : הלפ גייווצנזור

 ,השמו שירב ,ףסוי :םיחאה ,לדניישו דוד םירוהה

 .הגייפ הנחו השֶאב : תויחאהו

 : יכדרמ גייווצנזור

 הרש ותשא .לדנימו קחצי ןב (יבצ) שרה גייווצנזור

 דונבו בד ףסוי םגב ,רלימ הדניהו סחנפ תב לדניירב

 .הקברו רתסא ,הדניה :םהית

 : הרש גייווצנזור
 םנוב השמ תב האל ותשא ,ןרהא ןב קחצי גייווצנזור

 רנזור :םנוב השמ םנבו .הנחו הלב םחיתונב .ןמפוה

 םהינב .ןירג וחיתתמ תב הזיור ותשא ,סחנפ .ןב הנוי
 .הקברו לטיג םהיתונבו ,והיתתמו םהרבא ,סחנפ ,ןבואר



 :השמ גרבנטור

 ןמשיפ שירב ןב ריאמ קחצי הירוהו תידוהי השאה

 -יחא ;'זרימודנסמ ץנימ ןתנ תב לדניירפו קסמודרמ

 ,ןירג והיתתמ תב הנח רתסא ותשאו בייל ףלוו :ותשא

 ותשאו ןימינב לארשי .הרש םתבו ןתנו ןבואר םהינב

 דוד .והילא .רתסא םתבו יקסטטשרו חשמ תב הצ'המחנ

 לארשי ןב םהרבא הלעבו לחר ותשאיתוחא ;ותשאו

 עשוהי ןב רזוע לאיחי ויחא ;לארשי םנבו םיובנזור

 ,אווַאס השטיגו בקעי תב הבוט ותשא .הוח הטיאו

 ןולייצ ףסוי סיגה ;:הוח הטיא םתבו עשוהי םנב

 .'זרימודנסמ

 :ףסוי דייר
 ב"וש קחצי לארשי תב האל םאה ,ףסוי ןב ןימינב באה
 .קידיינ

 :השמ לדנכייר
 :םיחאהו ,לאכימ תב הקזיר םאה .הנוי ןב המלש באה

 .דודו (ריני'גניא) ריאמ

 : הנשוש ןיקביר

 .(רטבילג הבילו ןתנ ינב) לאימחריו רשא יכדרמ ריפש
 .(האלו לאימחרי ינב) הטלז השטנחו ןתנ רדנס ריפש

 .דלפביל הנחו רדנס תב האל ריפש

 : קחצי ןמכייר

 הרפש הרש םאה .הבוטו בקעי םהרבא ןב לאוי באה

 בקעי םהרבא חאה ,ןמיינ לדניירבו המלש עשוהי תב
 תונבהו .לרפו טדנב ךורב תב האל ןמכייר :היח ותשאו
 םהרבא ןמכייר .(האלו קחצי תונב) הגייפו לדניירב

 יקסבולדיש ; (היחו ןועמש ריאמ ינב) עשוהיו בקעי

 עשוהי תב הקבר ותשאו ,ךורב 'ר ברה ןב ריאמ קחצי

 ,םנורג ןב יכדרמ ןמדירפ ;ןמיינ לדניירבו המלש
 .גרבצנימ הנחו ןויצ-ןב תב הרש ותשאו

 :יבצ (תרפא) 'ץוקר
 תב לדנימ םאה .לדנמ םחנמ ןב לשיפ םירפא באה

 ןמטיגו לאימחרי םיחאה ,גרבמורב לדניישו ןרהא

 .הרש תוחאהו

 : היח לטנבל-ןמטכיר
 לבייל הנב .הטיאו ףלוו ריאמ ןב לשרה ןמטכיר לעבה

 :םיחאהו ,לאינד גרברבליז באה ;הרפש הרש התבו

 .לאלצב ,המלש ,לטומ ,הנוי

 : הרש לדנמדןמטור
 לאומש ינב .תודודהו םידודה ;לאומש ןמטור אבסה

 ךורב ןמלז תב היח ותשאו םהרבא .היבוט :הספו

 תב האל ותשאו השמ .הוחו הלוד םהיתונבו דנלטוש
 .ליטאמו רתסא םהיתונכו גרבדלוג רתסאו השמ דוד
 ותשאו דוד לארשי .םּורטשרבליז תיבל ותשאו ללה
 ,ןמפוה תיבל הרפש ותשאו רגבא .סדיירפ תיבל הקריא
 .גרבצנימ ףסוי הלעבו רתסא .בד םנבו הספ םתב
 (ףסוי תשא) ןייטשנרוב תיבל הנח ןמטּור ;הגייפ
 הידליו הנח .קחצי .הקבר סדיירפ ;יבצו קחצי םהינבו
 ;םירמו היח .םהרבא .רדנסכלא ,קחצי (הנחו בייל ינב)
 תיבל) הנח ןמטלב ,הגייפ דרובסייו ,לדנייש טרופפר
 ותשאו ליטאמו יבצ ןב ןרהא השמ ןמדירפ ; (סדיירפ
 יבצ תב האל ברפדלוג ; ברפדלוג האלו ילתפנ תב םירמ
 לארשי :ברפדלוג ילתפנו האל ינב ; ןמדירפ ליטַאמו
 םירמ ותשא .בקעי רטופ ;הספו הביל ,לאומש ,קחצי
 סוטיריפס ; המלש םנבו .גרבדלוג רתסאו השמ דוד ןב
 ,גרבדלוג רתסאו דוד השמ תב לדניירפ ותשא ,לארשי
 תב הביל ותשאו ךונה ןמזולג ;הספו רתסא םחיתונבו
 יכדומ ןב לאומש גרבדלוג :גרבדלוג רתסאו דוד השמ
 .לדנימו

 : האל םיובנזור

 :םהינב .ןירג תיבל רתסא ותשא ,םוחנה םיובנזור ןתוחה

 ,םהידליו ותשאו ןבואר .םהידליו הלזייר ותשאו ךלמילא
 לבייל ,ןמטּור תיבל הלרפ ותשאו (ינשוש ברה) לאקזחי
 רזעילא הלעבו היח :םהיתונב ,םהידליו האל ותשאו

 ברה ןב) רנזופ דוד הלעבו הלופ ,םהידליו רקנימּולפ

 .תודלי יתשו (השראומ ל"ז רנזופ

. 

 : לבייפ אגרש (ביבר) אביר

 ינב) הטיא ,היח ,ותסא ,דוד .לארשי ,לאיחי אביר

 שריה ןב השמ אביר .דוד ןב לבייל אביר .(לשרה

 םתבו ,םהרבאו לבייל םהינב ,לאקזחי תב לריצ ותשאו

 ןמשיפ ;םהרבא תב הלר אביר .הניגר אביר .הלול

 ,אביר קחצי תב הלופ ותשא ,לאיחי םייח ןב ןויצנב
 םנבו ןמחנ תב המחור ותשאו בקעי רעש ; לבייל םנבו
 לאקזחי תב המחנ ותשא ,לבייל גלשרבליז ;בקעי

 .הגייפ םתבו

 : בקעי ץיבולפר
 .טדטשלטימ תיבל הלופ ותשאו קירנה ,לחר ץיבולפר

 ץיבולפר .הרובד התבו ףסוי הנב .דבכוי ץיבולפר

 סופייווצ ;הרובד התבו .השמו בייל ףסוי הינב ,סדּוה

 דבכויו אווא ,הניד ,םירמ ,הבוט :היתונב ,הל'היח

 תיבל הטני ותשא ,קיזייא טלבטור ;ןבואר הנבו ,וקשרפ

 רתסא ותשא .ןרהא ןמדירפ :ותשאו ףסוי םנבו ץיבולפר

 קחצי ןב דניקסיז יולסל ;ןועמשו לדנמ םהידליו .הקבר

 .הלה םתבו ץיבולפר תיבל הבוט ותשא ,ריאמ

 המוטו החקירה רוה ההשה ואמה



 : לבייל ןמטכיר .הל'םהרבא ןייטשלקניפ .סדיירפ ר"ד םייניש"אפור
 ןמדירפ ם"תס ירפוס .הכלמ רלקניפ .יכדרמ ךיירנדיירפ

 ץיבשיבייפ ב"ושה .לפוק ןמלצרפ .קחציו השמ ,הימרי .הטיאו ףלוו ריאמ ןב (לכעמ) לאכימ םהרבא באה
 .לביילו םהרבא רקוצ .ה'לרפ רקוצ .לטומ הניצ .לפוק (השרַאומ) גרבנטלַא הקשחו בייל קחצי תב ה'לחר םאה
 -סגינק .בקעי ןמניילק .הילדג ץיבונירטיצ .ךונח ןמרמיצ הטיאו ףלוו ריאמ ינב ,.תודודהו םידודה ; הקשח תוחאהו
 .היבוט רנפמלק ,חנ לפמק .השמ שיפפלק .ףסוי גרב םייח ,הניבס ותשאו ףסוי :וינבו ותשאו ןמלק : ןמטכיר
 טמירפ .ךורב גייווצנשריק .השמ לטשירק .יול סּומלק תיבל הל'הנח ותשאו השמ .לאיחי ,הרובד ותשאו
 .ב"בו היעשי גרבשריק .ןימינב ןמפיוק .דוד רפוק .לרבו הרש ותבו לבייל ונב ,לשרה .ה'זדרפ םתבו סקופ

 -נזור .םוחנ לבונק .לארשי רפּוק ןזחה .והיתתמ רפוק םהיתונב ,(הבדולוומ) הל'הנח ותשאו בקעי .הרפש
 קחצי .לדנה גרבנזור .רזעילא היעשי ןיבּור .םוחנת םיוב האל הרש ותשאו ףסוי .ה'לסוי םנבו ה'לטיגו הל'הקלא
 םולבנזור .לרב ץנרקנזור .לשיפ ץוקר .הימריו ריאמ -ונרטמ) לקנרפ רזעילא הלעבו ה'לרפ .גרבנזייא תיבל
 יקסבשיבמר .לאוי ןמכייר .ריאמ קחצי לאיור .סחנפ רבּואט קחצי הלעבו השטּוג .הסדה הקבר םתבו (לופ
 חספ טלבנזור .לאומש רכמרגניר רמזה .הפיל השמ םייח הלעבו לחר הקבר .הקייחו הקטיא םהיתונבו
 .קיזייא םולש ,יאתבש ,בייל בקעי דלפנייש .ה'לטיגו גרבנטלא דודה ;ןימינבו לדנמ םהינבו בוארטנייו
 .לבייל ןרטש .לדנמ םיובנייש .םהרבא ןרוהנייטש ;ותשא ,הקשחו בייל קחצי ןב (בושטבולגמ) דוד לאומש
 .לדנמ יקסנר'צש .המלש ןרטש .ןנחלא ר'ציש רוספורפ ,הטיימ ןתשא ,םינוב השמ ןמטכיר : םיבורקה ;:םנבו םתב
 .רמתיא רכמלמיירטש .םייח גרבנרטש .בקעי ריפש הל'הנח םהיתונב .ףסויו ןרהא לארשי ,והיעשי םהינב
 ףסוי םייח דנלטוש .ןרהאו םהרבא לארשי רביירש השמ ינב .הנח ותשאו לדנמ ןב יכדרמ ןמטכיר .לחרו
 .קחצי לארשיו ,רזעילא ,םהרבא ,ילתפנ ,לבייפ :ןמטכיר החנ הרשו
 דייא :ויבא-תיב ידידי ;תוחפשמהו םהיתויחא ,לאלצב

 סלדייא .לאומש םהרבא לגילפרלדַא .בקעי לארשי ץישב

 ש יקציבורטסוא .קחציו אביקע ,דוד המלש רגייא .לאומש

 הרשו ריאמ ,השמ .הקילג ,לדנמ גרבנזייא .בייל השמ

 : הקנילצ ץרווש ,לדנמ סאלב .המלש גרבזלב .רזעילא השמ רגרב .האל
 .הניבס םאהו ,היחו ןמלק ןב ףסוי ןמטכיר באה .לארשי טיורקנריב .ריאמ ףסוי םיובנריב .השמו תידוהי ₪ ף ₪ ם/

 .ב"וש הירמש ןמרב .קחצי יקסלַאיב .חנו בקעי רדנליב

 ןמטוג .ףסוי גרבדלוג .לאימחרי ןמטוג .םהרבא םיובנריב
 :הנה דלפנייטש"דנלטוש השמ ונב .הק'לארשי גרבדלוג .הקשה רלקילג .לאומש
 ןבהו .הטיאו ךורב ןמלז ןב ףסוי םייח דנלטוש לעבה הצר ותשאו לאקזחי ברפדלוג .ןושמש ןמטוג .ותחפשמו
 הקברו לאימחרי תב דבכוי היח ברפדלוג םאה ;הירא ורהא דלפסורג .המלש ץנירג .השטיא ןירג .רדנליב תיבל
 . היחו ףסוי ינב) תויחאהו םיחאה ,םיובנכייא לחר .הדוהי יקסניטסוג .רמתיא לקניפרוג .ב"בו ותשא ,ריאמ
 הכלמו רזעילא תב הקייל ותשא ,השמ בקעי : (דבכוי דנשרה .השמ ןוזדיווד .השמ לקניפרוג .הקלמש טלבנירג
 הקבר םהיתונבו לביילו לאימחרי םהינב ,םיובנכייא .ב"וש קחצי לארשי ןמשריה .המלש ןמכוה .המלש סּופ
 ,םיובבשריק הרשו ןנחוי תב היבצ ותשאו לדנמ .הכלמו לאקזחי רבולגכוה .ב"בו החמש בקעיו המלש לדנה
 'ך ברה תב השאמו סחנפ ןב קחצי לארשי דנלטוש .יכדרמו בקעי בירנייו .שירב טכנייו .ךונח בּוארטנייו הלעבו האל לטיג .הבּואט םתבו לאקזחיו המלש םהינב .לואש ןמסלדנה .לשיפ ןמפוה .לבייל ןרוהגשרה .המלשו
 הנח .ל"רתסא םתבו ךלמילא םנב ,רטומלרפ יבצ םהרבא .ןמלק .גרבסייו .לארשי רזייהצרו .ב"בו לואש ןמסייו
 תיבל לחר הקברו םייבנכייא לאימחרי ינב  ,הדוד .דודו רזעילא רגרוונדייז .לדנמ שיבייל ןמרסיז .לטומ -הו םידודה ; לדניישו החמש ןב בקעי רצזמוב הלעבו רצלז להומה .השמ ,ריאמ :םייח ,לשיפ ,הכרב ביורטנייו

 ותשא ,(םודאר וטיגב הנוע .ןילבּולמ) לאומש :טנמַאיד .ףסוי גרבמול .דוד בקעי םיובלטייט .שירב םורטשרבליז
 האל םתב ,לאימחרי םנב ,רלדַא הרשו בקעי תב הכלמ ךרביל .ב"ושה .יכדרמ רבהביל .בקעי םהרבא יודנל
 .םהיתוחפשמו הכלמו הדניה םהיתונבו לפוק םנב .הרובד .שיביילו לאומש סיזלדנמ .גילז הלנמ .רודגיבאו בקעי ותשא ,חספ שובייל .יל'הקבר םתבו לפירג לדנמ הלעבו קלדגימ .לשרהו דוד ןמצלמ .הימחנ ןייטשלימ .למיניב
 .טחיתוחפשמו הגייפ םתבו ד-ינגמ .דוד ןוילדמ .לביילו השמ ןרטשנגרומ .םהרבא לפוקו ףסוי השמ םחינב .ברפטור םחורי הלעבו הדיירפ קילטנמ .הל'השטיא תילגרמ .השמ לארשי ןמסיכלמ
 .קחצי ןמיינ .לאקזחי גרבנרינ .םייח ןמיינ .ןתנ יקסבש
 הוואס .ריאמ השטיא ץיטַאימס .לזיירו ריאמ זיוהיינ
 :ןמקנש ב"ושה .לאקזחי סּוטיריפס .דניקסיז יקסבולוקוס .דוד
 .ןהיתוחפשמו .זיוהיינ .יטומ סדיירפ שבוחה .השטיא ןמשיפ .לאקזחיו יכדרמ היחו ןמספש החנ תונבהו ,הרובדו וחיעשי םירוהה רטסרפ .קחצי סהרבא  גייווצנלָא .רזעילא טרהלגנַא

 ה הכרה -: שמ



 : בד יראנב-רקנייטש

 רזעילא תב הזור םאה ,הדלוג והילא ןב יכדרמ באה

 .הדלוג תוחאהו שידק חאה ,ןמרוק החנו

 : םייח ןמפולש
 ,ןמסייו תיבל הרובד םאה ,לטיגו םייח ןב ןרהא באה

 .הרפש תוחאהו הירא חאה

 : םירמ הקבילש
 השמ תשא) םּולברפוק יכדרמ תב הזור רקנב םאה

 ןמדירפ ,ןושרג הנבו ץיבוניסונ הניגר : היתויחאו (ריאמ

 דוד רקנב .רקנב רתסא ,לאומש תב םירמ התבו הרש

 .רתסא ותשאו לאימחרי ןב

 : (השוז) הניד רקנש

 היחא ינב ;הדלזו רכששי ןב רודיזיא קי'זומס לעבה

 -נסינ בקעי הלעבו היח ,לדנמו לטיג :םיובלפא לשרה

 לאומש ןייטשלקניפ ;םיובלפא הרש ,ןזוס םתבו םיוב

 ןב השמ ץרּוק ;קלול םנבו הינמ םתב ,ימענ ותשאו

 קַאינה טַאווכ ;הווא םתבו ותשאו הבּוק טַאווכ ;לרב

 הלעבו הרש היח :ןייטשלקניפ השטיא תונב ;ותשאו |

 ותשאו םהרבא ץרוויג ; םתבו הלעבו לטיג ,הינב תששו
 .םהינבו ריפשנזור תיבל לטיג

 :בקעי שריהו הלופ טיורקדליש ,הלה ץיבולוש
 האל לחר םאה ,הנחו בייל שרה ןב השמ שריה באה

 :תויחאהו ,בייל שרה חאה ,רנקצלוה הכרבו םהרבא תב

 .הנח םתבו ןמטלב הקנימו דוד ןב לדנמ הלעבו הדירפ

 םנב .גרבסלדַא האל הנחו ןנח ןב רזעילא הלעבו הדיא

 שריה דודה ;הנידו (הק'זור) הזור .הנח םתבו קלוט

 .ןמנזייא תיבל הבול ותשאו הנחו בייל שרה ןב בקעי

 :השמ ינשוש

 ,גייווצנזור תיבל האל לרפ ותשאו חמצ ןמיוב סיגה

 ינב :הל'היח םתבו ,םנבו השטלר ותשאו ליסוי םנב

 .םהיתוחפשמו ,השמו בקעי :גרבנזייא םייח

 :םהרבא ךרוטש
 חספ םייח :םינבהו ,הצלטו קחצי תב הרש השאה

 טצו ;הקברו ףסוי ןב המלש ךרוטש ;םינוב החמשו

 תנמלא) הצלט ןמזק תנתוחה ;תידוהיו ףסוי תב הרש

 .(ל"ז ןמזק קחצי ןקסעה

 : קחצי רוטש

 .(הנחו לארשי ינב) ןושרגו ףסוי ךרוטש

 : ףסוי ןמנייטש

 רפש

 רבוונדייז ;הוחו רזעילא תב ןמנייטש המיס השאה
 הרטפנ הניטסוי השאה) לרפו דוד ןב הילדג לאירזע

 .תילגרמ םתבו (לארשיב

 :לחר

 םאה ,הלריצו השמ ןב בקעי לארשי ץיבקשּורג באה

 השמ חאה .םיובנריב הכלמו לדנמ תב הלַאמ הגייפ

 הכלמ םיובנריב אתבסה ; (ַָאווַא) הוח תוחאהו (קַָאינּומ)

 .האל הטיא ותשאו לאקזחי : (הכלמו לדנמ ינב) הינבו

 הינמ ותשאו לשרה .לחר םתבו ןבוארו השמ םהינב

 ;םייח םדליו רתסא ותשאו לרב .ושּול םדליו טלב תיבל

 .הלריצו השמ ןב ףסוי ץיבקשורג : תודודהו םידודה

 הרש .םהידליו יכדרמ הלעבו הגייפ .וידליו ותשא

 ,לחר .התדליו ןמרּופ ה'זּור םתבו ץישפיל טהרבא הלעבו

 תיבל ותשא ,השמ ץיבקשּורג ;םהידלי תשולשו הלעב

 תב הוח ותשא ,םייח ץיבומרבא ; םהידליו יקסבולוקוס

 ,לאקזחי :םהיתונבו םהינב ,םיובנריב הכלמו לדנמ

 ,הלופ ,לאומש ,לדנמו לדוג םהידליו הקבר ותשאו לשרה

 ,בקעי ץיבומרבא :התבו (ןמגז םייח תשא) לחר .הלוד

 םהינבו ,םיובנריב הכלמו לדנמ תב הרש היח ותשא

 ותשא .הטיאו שיבייל ןב לארשי טלג ;םהרבאו םייח

 ; לחרו הינה םהיתונבו ,םיובנריב הכלמו לדנמ תב הלרפ

 םהיתונבו השמ הלעב ,םיובנריב תיבל למיצ גייווצנזור
 תשא) הלפ גייווצנזור ; ה'זור םתבו הלעבו הלָאמ ,הנח

 טלב :יקסני'צברטס תיבל  (י"נ גייווצנזוור השטיא

 :םמאו הרשו הלה טלב ,ץשל תיבל ותשאו ןועמש

 לדוג תונבו ןב :דליו ותשא ,יאמש ןב סחנפ ץיבומרבא

 (לרַאס) הרש ,םידליו ותשאו םהרבא :ןמדלפ הדניהו

 תשא) לטיג ,םידליו הלעבו הרלק ,השּוג םתבו הלעבו

 ןמרב :ןימינבו לאקזחי ,ךורב :הינבו (י"'נ ןמיינ עשוהי

 םהינבו םתב .הרש ותשא ,(ב"וש) לאומש ןב רזעילא

 םהיתונבו ימענ ותשא ,לרמש גרבמול ;םחנמו לאומש

 ;ןהירוהו הלוד התוחא .השירמ רלדא ;השוטו הגייפ

 הינמ ךייר :םהירוהו לאומש היחא ,הינמ יקסבשינגמ

 ברפנזור ;ןהירוהו התוחא ,הדליטמ ץיבוקשומ ; הירוהו

 :לדנייש הרש םאהו ה'צלופ גרבדלוג ;םאהו הקנח

 קי'זדלש :הירוהו הקריא דלפנזור ;ה'זור גרבנייו

 ,בקעי :םהינבו הצרט ותשא .ריאמ רברוו ; השּוינ

 ה'זור רמּוז ;הירוהו רתסא הקסרסצ ;לשיפו לאומש

 םתבו בקעי הלעב ,הטני רטומלרפ ;ןהירוהו הלפו

 םיובנריב ;םהידליו ותשא ,לאוי ברפדלוג ;םירמ

 .לאקזחי



 רמאמה האר) גרבמש זוכירה הנחמב ועווגש םודאר"ינב
 (הינמרג תמדא לע זוכירה תונחמ לע 263 דומעב
 םינומט םש ,ןגנילבב הרייעה דיל ולגתנ םהיתורבקו

 (* :םירחא םידוהי ףלאכ
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 החפועמהו םשה הריטפה ךיראת | הדילה תנש | החפשמהו םשה הריטפה ךיראת | | הדילה תנש |

 412194 | 194 | ריאמ םיובנסינ 27111944 | 1902 || םהרבא ןמטוג
 26111944 | 1910 | המלב ןמלבוס 29111944 | 1901 | ריאמ ןמטוג
 19121944 | 1908 | יכדרמ ןמדירפ 8121944 | 1891 | לאימחרי ןמטוג
 19121944 | | 1908 | ףסוי ץיטקרפ 29.12.1944 = | 1944 | םהרבא ןמטוג
 23.12.1944 | | 1920 | ןתנ ץנרמופ 31101944 | 1893 | ןואיל יקסרוגד
 29121944 | | 18099 | סקילפ הק'צילופ 2111194 | 194 || ףסוי ךוה
 9141945 - | | 1922 | השמ יקציטישפ 30121944 | | 1907 | יכדרמ קי'צרטפה
 6121944 | 199 | שובייל רקוצ 1119485 - | 1924 | לאיחי ןמרטוה
 811945 - | 199 | לאירזע רקוצ 29111944 | 1904 || בקעי יקסנישיו
 13121942 | | 1922 | םוחנת ןמניילק | 712194 - | 1900 | םולש ןמרסו
 14121944 | | 1916 | םהרבא יקצלוק | 12121944 | 194 | לֶארשי דרובסייו
 23121944 | | 1922 | רזעילא יקצי'זדולוק 22121944 | 1920 | לאפר ןמצייו
 1411194 | 1909 | רזעילא גרבנזור 31121944 | | 1925 || לארשי ןמצייו
 4121944 | 1899 | לבייפ ןמטכיר 1111965 | 1916 | םהרבא הגורו
 911945 | 1903 | לאלצב ןמטכיר 26121944 | 1901 | ללה רלדנהצלז
 7119465 - | | 1923 | סחנפ ץיבוניבור 61945 | - 194 | קחצי רגרטצלז
 4149465 | 195 | ךלמ ןזור 2121944 | | 1905 | קחצי םיובננט
 24121944 | 1919 | לארשי רזייפש 29121964 | | 1897 | בקעי הברט
 18121944 | 1922 || השמ ןמקנש 29121944 | 1999 | ריאמ ררל
 29121944 | 1913 | םהרבא ןמדלּוש 29121940 | | 1913 | סקמ רניימ
 31121944 | 1925 | היבוט ןמלדנמ

 האושה רקוח םשב ,1962 ץרמ ,"עמיטש רעמַאדַאר,ב הספדנ המישרה (*

 1700 תמישר תונוטלשהמ לביק ,םוקמב רקיבש | ןייטשנרב יכדרמ

 .קרוידוינב ?סטרעוורַָאפ,ה תושרל הרסמו גרבמש הנהמב םינועמה
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